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ANÁLISE DE MERCADO 
 

ABOBRINHA 
 
1 – Histórico 

 

“É denominada de “abóbora de árvore” ou de “moita” devido a 
ser uma planta ereta, porém com caule herbáceo semelhante às 
demais cucurbitáceas. Entre as variedades introduzidas no 
Centro-Sul a Caserta, de origem italiana, e a Cocozelle, são 
largamente cultivadas. 

Para produzir em temperaturas amenas, desde que não haja 
frio excessivo.  Mas o clima principal é o tropical. Entretanto o 
calor intenso propicia o aparecimento de viroses, transmitida por 
pulgões, as quais esta cultura é muito sensível. Também as altas 
temperaturas são desfavoráveis à fecundação e produtividade. 

O seu ciclo vegetativo é de 60 a 90 dias, tendo como elemento 
de propagação a semente. A abobrinha exige um solo leve, areno-
argiloso, com pH 5,5 a 6,5. A adubação recomendada: 6 kg de 
esterco de galinha, 30 g de cloreto de potássio, 200 g 
superfosfato, 30 g de sulfato de amônio, sendo que este é dividido 
em 2 doses de 15 g: a primeira é aplicada com os demais adubos e 
a segunda um mês depois da germinação das sementes, em 
cobertura. 

A semeadura é direta, em pequenas covas ou sulcos, no 
espaçamento de 1,5 x 1 m. O espaçamento mais largo é 
desnecessário, devido ao crescimento ereto. 

Quanto aos tratos culturais, deve-se fazer desbaste deixando 
duas plantas para cada cova. As irrigações devem ser feitas por 
infiltração. 

A colheita principia aos 60 a 90 dias, após o plantio, ou até um 
pouco antes, com cerca de 20 cm de comprimento. 

A sua época de safra é de Julho a Dezembro, com o 
rendimento de 6 a 8 t/ha. O elemento comercial é o fruto, que é 
exclusivamente na alimentação humana. ”  
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2 - Variação Estacional 
 
Variação Estacional dos Preços Médios de ABOBRINHA no Mercado 
Atacadista do Rio de Janeiro, no Valor de R$/Kg 1,22, no Período de 
2001 a 2010. 

 
Fonte: Ceasa-RJ 

 
2.1 - Época de Preços: 
 

O índice sazonal é igual a média 100, linha horizontal. Nos meses de janeiro-março, em 
torno 120, os valores estão acima do nível 100; de abril até maio próximo de 100; de junho até 
setembro, em torno de 90 abaixo da média; de outubro a novembro, próximo de 80; só em 
dezembro, o nível fica próximo de 100; linha vermelha, índice sazonal. No limite superior, nos 
meses de janeiro a fevereiro, próximo de 160; nos demais meses até setembro, está acima da 
média 100; de outubro a novembro, está abaixo da média, voltando a subir até 140, em 
dezembro. No limite inferior, com tendência crescente, de janeiro a março, depois cai de 90 
para 70. 

 
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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