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ANÁLISE DE MERCADO 
 

ABÓBORA COMUM 
 
1 – Histórico 

 
“São cucurbitáceas de cultura rasteira, tendo como variedades mais 

apreciadas para consumo, quando maduras, aquelas do grupo Menina, a 
Caravela. 

 
A abóbora é pouco exigente no que diz respeito ao solo, mas produzem 

melhor nos areno-argilosos com pH de 5,5 a 6,5. É recomendável que o solo 
tenha  boa exposição ao sol, e seja protegido de ventos fortes. É interessante que 
o solo seja cuidadosamente preparado através de aração e gradagem de modo 
que o terreno fique bem trabalhado, isto é, solto. 

 
As abóboras preferem clima quente, mas toleram temperaturas amenas, 

desde que o frio não seja excessivo. Geralmente o plantio é feito de agosto a 
novembro, mas pode ser feito também na seca em regiões de inverno suave, o 
ciclo da cultura é de 3 a 4 meses. 

 
A semeadura é feita diretamente na cova, sendo o espaçamento mais 

adequado o de 2 x 2 m ou 3 x 2 m entre covas. Em cada uma dessas covas 
adubadas e misturadas, deixa-se 3 a 5 sementes, conservando-se apenas uma a 
duas plantas dentre as nascidas. 

 
O desbaste e a extirpação das ervas daninhas junto às covas são 

obrigatoriamente feitos à mão, é recomendável a chegada de terra às plantas 
logo após o desbaste, o que favorece o enraizamento, e de certa forma defende a 
cultura contra possíveis excessos de umidade de terreno. 

 
 A abóbora é uma cultura muito exigente em água, tornando-se pois 

necessária a irrigação na época seca. 
 
O reconhecimento dos frutos em ponto de colheita é feito pelo pedúnculo que 

deve estar completamente seco e de cor cinzento amarelada, sendo que a 
colheita de frutos verdes faz-se um pouco antes. 

O rendimento médio da cultura em terras de mediana fertilidade é de 12 a 16 
t/ha. “ 
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2 - Variação Estacional 
 
Variação Estacional dos Preços Médios de ABÓBORA COMUM no 
Mercado Atacadista do Rio de Janeiro, no Valor de R$/Kg 0,95, no  
Período de 2001 a 2010. 

 

2.1 - Época de Preços: 
O índice sazonal é igual a média 100, linha horizontal. Nos meses de janeiro-

junho, em torno 110, os valores estão acima do nível 100; de julho até setembro 
próximo de 100; de outubro até dezembro, em torno de 90 abaixo da média; linha 
vermelha, índice sazonal. No limite superior, nos meses de janeiro a dezembro, 
próximo de 110. No limite inferior, com tendência decrescente, de janeiro a maio, 
depois sobe de 90 para 95, depois cai para 85, e sobe para 90 em dezembro. 
 
 
2.2 - Calendário de Comercialização 
Jan Fev Mar Abril Maio Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
            

 
Preços em Baixa Preços Estáveis Preços em Alta 
Fonte: Pesagro/Sima 
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