
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA AGRÍCOLA 

MESTRADO EM ECONOMIA RURAL 

 

 

ROGÉRIO BARBOSA SOARES 

 

 

 

 

ANÁLISE DA SUSTENTABILIDADE DA CADEIA 

PRODUTIVA DO MELÃO: O CASO DO AGROPOLO 

BAIXO JAGUARIBE - CEARÁ 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FORTALEZA – CEARÁ 

2009 



 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA AGRÍCOLA 

MESTRADO EM ECONOMIA RURAL 

 

 

ROGÉRIO BARBOSA SOARES 

 

 

 

 

ANÁLISE DA SUSTENTABILIDADE DA CADEIA PRODUTIVA DO 

MELÃO: O CASO DO AGROPOLO BAIXO JAGUARIBE - CEARÁ 

 

 

 

 

Dissertação submetida à Coordenação do Curso de Pós-

Graduação em Economia Rural, da Universidade Federal 

do Ceará (UFC), Centro de Ciências Agrárias, como 

requisito parcial para obtenção do grau de mestre. 

Profa. Dra. Maria Irles de Oliveira Mayorga (orientadora) 

 

 

 

 

 

 

 
FORTALEZA – CEARÁ 

2009 

 



 

 

ROGÉRIO BARBOSA SOARES 

ANÁLISE DA SUSTENTABILIDADE DA CADEIA PRODUTIVA DO 

MELÃO: O CASO DO AGROPOLO BAIXO JAGUARIBE - CEARÁ 

Dissertação submetida à Coordenação do Curso de Pós-Graduação em Economia Rural, como 

parte dos requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em Economia Rural, na área de 

conhecimento de Desenvolvimento Rural, pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e 

encontra-se à disposição dos interessados na biblioteca do Departamento de Economia 

Agrícola e na Biblioteca Central da UFC. 

A citação de qualquer trecho desta dissertação é permitida desde que seja feita de 

conformidade com as normas de ética científica. 

 

 

DATA DA APROVAÇÃO:  ____/____/_____ 

 

 

BANCA EXAMINADORA 
 
 

________________________________________________________ 
Prof.ª Dra. Maria Irles de Oliveira Mayorga (Orientadora) 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC) 

 

_________________________________________________________ 
Dr. Lucas Antônio de Sousa Leite (Co-orientador) 

EMBRAPA/Agroindústria Tropical 

 

_________________________________________________________ 
Prof. Dr. Ruben Dario Mayorga  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC) 

 



 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BXXXa  Soares, Rogério Barbosa 
 
ANÁLISE DA SUSTENTABILIDADE DA CADEIA 
PRODUTIVA DO MELÃO: O CASO DO AGROPOLO BAIXO 
JAGUARIBE - CEARÁ / Rogério Barbosa Soares. – Fortaleza, 
2009. 
287 f. 
 
Dissertação (Mestrado em Economia Rural) – Universidade 
Federal do Ceará, Departamento de Economia Agrícola. 
 
1. Periódicos eletrônicos-avaliação. 2. Serviços virtuais-
avaliação-UFC. 3. Bases de dados-utilização. 4. PORTAL da 
CAPES-avaliação. I. 
Título. 



 5 

DEDICATÓRIA 

À minha esposa Suely Ferreira Pires Soares e aos meus filhos Eduardo 

Ferreira Soares, Samuel Ferreira Soares e Samilly Ferreira Soares, 

pelo companheirismo, força e compreensão, nos momentos de 

minha ausência para cumprir esta caminhada. 

Aos meus pais, Antônio Armando Cavalcante Soares e Maria Fátima 

Barbosa Soares e aos meus irmãos, Fernando Antônio Barbosa Soares, 

Luis Armando Barbosa Soares e Alexandre Barbosa Soares, pelo 

carinho e atenção que tiveram por mim e aos demais familiares, que 

sempre me incentivaram a prosseguir e a alcançar esta vitória. 

A todos que venham a ter acesso a este trabalho, para que fortaleçam 

seus pensamentos lendo, relendo e estudando a Bíblia e compreendam 

que o pensamento sábio é resulta do aprofundamento na palavra de 

Deus. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O caminho de Deus é perfeito, e a palavra do senhor, 

refinada; Ele é o escudo de todos os que Nele 

confiam”. Por que quem é Deus, senão o Senhor? E 

quem é o rochedo, senão nosso Deus? Deus é a minha 

fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente 

desembaraça o meu caminho”. 

(2 Samuel. 22. 31-33.) 

 



 

 

 

 

 

 

AGRADECIMENTOS  

A Deus pelo dom da vida. 

À professora Irles Mayorga, pela orientação, incentivo, coragem e atenção especial 

na realização deste trabalho, que sem sua importante ajuda não teria sido concretizado. 

Ao Dr. Lucas Antônio de Sousa Leite pela co-orientação e ao Professor Ruben Dario 

Mayorga por fazer parte da banca examinadora e pelo apoio e incentivo na minha vida 

acadêmica e profissional. 

Aos demais professores da Universidade Federal do Ceará pelo aprendizado dentro e 

fora da sala de aula. 

Aos pesquisadores e técnicos que direta ou indiretamente contribuíram para a 

realização deste trabalho. 

Aos meus colegas de turma pelos momentos de aprendizado e companheirismo. 

A Dulcineide Bessa e Francisco Martins pela amizade e atenção que demonstraram 

na formatação deste trabalho. 

Aos meus amigos Demartone Coelho Botelho e esposa Maria Reijane Lima de 

Oliveira Botelho pela correção ortográfica deste trabalho, pelas sugestões que contribuíram na 

elaboração desta dissertação e pelas palavras de encorajamento e orações. 

E aos demais que, de alguma forma, contribuíram na elaboração desta dissertação. 

Todos vocês são especiais. 

Obrigado! 

 



 

 

LISTA DE FIGURAS, GRÁFICOS, QUADROS, TABELAS, MAPAS  E 

SIGLAS  

FIGURAS 

Figura 1 - Modelo teórico de cadeia produtiva. 32 
Figura 2 - Produção de Melão Irrigado em Limoeiro do Norte – CE 55 
Figura 3 - Área com plantio de melão em Aracati 61 
Figura 4 - Modelo conceitual da cadeia produtiva do melão - Agropolo Baixo Jaguaribe 73 

GRÁFICOS 

Gráfico 1 - Importações de Melão (em toneladas) da Europa e Estados Unidos, 1999 a 2006 177 
Gráfico 2 - Evolução do Valor das Exportações de melões cearense (US$ FOB), 1999 - 2007 190 
Gráfico 3 - Margem de lucro e Valor acumulado por segmento da cadeia produtiva do melão 

no Agropolo Baixo Jaguaribe, 2007 195 
Gráfico 4 - Índice sazonal das quantidades de melão amarelo comercializado pelos 

atacadistas da Região Metropolitana de Fortaleza, período de 2001 a 2007 219 
Gráfico 5 - Índice sazonal dos preços de melão amarelo comercializado pelos atacadistas da 

Região Metropolitana de Fortaleza, período de 2001 a 2007 220 
Gráfico 6 - Índice sazonal das quantidades de melão japonês comercializado pelos atacadistas 

da Região Metropolitana de Fortaleza, período de 2001 a 2007 221 
Gráfico 7 - Variação sazonal dos preços de melão japonês comercializado pelos atacadistas 

da Região Metropolitana de Fortaleza, período de 2001 a 2007 222 
Gráfico 8 - Evolução anual de preço e quantidade comercializada de melão amarelo no 

mercado atacadista de Fortaleza, período de 1999 a 2007 223 
Gráfico 9 - Evolução anual de preço e quantidade comercializada de melão japonês no 

mercado atacadista de Fortaleza, período de 1999 a 2007 224 
Gráfico 10 - Comparação entre os preços médios em US$ praticados nos mercados interno e 

externo, 1999-2007 225 
Gráfico 11 - Evolução Anual dos preços de melão no Mercado Externo, período de 1999 a 2007 225 
Gráfico 12 - Evolução de preço médio de melão pago por tonelada praticados com os 

principais países importadores, 2005-2007 225 
Gráfico 13 - Procedência de melão amarelo da CEASA/Fortaleza, 2007 226 
Gráfico 14 - Procedência do Melão Amarelo Comercializado no Mercado Atacadista de 

Fortaleza, no Ano de 2007 226 
QUADROS 

Quadro 1 - Fluxograma das operações do processo de pós-colheita do melão de uma 
““Packing House”” até o transporte 104 

Quadro 2 - Características das Variedades Comercializadas mais Importantes. 167 
Quadro 3 - Cenário mundial do mercado internacional de melão. 169 
Quadro 4 - Tolerância em percentual para a quantidade de melões fora dos padrões 

especificados por categoria. 182 
Quadro 5 - Distribuição das Variedades de Melão na União Européia. 188 
   

TABELAS  

Tabela 1 - Aspectos fisiológicos do melão contidos em 100g 22 
Tabela 2 - Distância aproximada entre o Agropolo Baixo Jaguaribe e os principais centros 

de consumo do país. 59 
Tabela 3 - Informações de População, área, densidade demográfica e PIB per capta (US$) da 

região do Agropolo Baixo Jaguaribe 59 
Tabela 4 - Informações para o modelo Multirregional. 69 



 9 

 
Tabela 5 - Recomendação para a adubação química com N (nitrogênio), P (fósforo) e K 

(Potássio), de acordo com a análise do solo 96 
Tabela 6 - Conteúdo de sólidos solúveis recomendados para os principais tipos de melão 

destinados ao mercado externo 101 
Tabela 7 - Firmeza média de polpa (N) por ocasião da colheita, para algumas cultivares de 

melão destinadas ao mercado externo 101 
Tabela 8 - Limites de peso por fruto para caixas com capacidade de 12 kg 107 
Tabela 9 - Limites de peso por fruto para caixas com capacidade de 5 kg  107 
Tabela 10 - Limites de peso por fruto para caixas com capacidade de 10 kg 108 
Tabela 11 - Número de caixas para composição dos pallets 109 
Tabela 12 - Condições de armazenagem e vida útil dos principais tipos de melão destinados à 

exportação 110 
Tabela 13 - Preços médios recebidos pelos agricultores do Agropolo Baixo Jaguaribe, para as 

culturas de arroz, feijão, milho e melão, valores em reais R$/kg de 1996 e 2007 126 
Tabela 14 - Produtividade Média por hectare das culturas de arroz, feijão, milho e melão 

obtida na região do Agropolo Baixo Jaguaribe de 1996 e 2007 126 
Tabela 15 - Renda Bruta gerada pelas culturas de arroz, feijão, milho e melão do Agropolo 

Baixo Jaguaribe, valores em reais R$ de 1996 e 2007 126 
Tabela 16 - Área plantada e participação Mundial de Melão por países, 2007 168 
Tabela 17 - Exportações Brasileiras de Melões (toneladas), 1999 - 2008 170 
Tabela 18 - Evolução dos Preços por tonelada de melão brasileiro, de origem do Estado do 

Ceará, no mercado externo (US$), 1999-2008 172 
Tabela 19 - Calibres mais aceitos nos Estados Unidos. 182 
Tabela 20 - Exportações de melões – União Européia (Toneladas). 185 
Tabela 21 - Importações e exportações de melão da União Européia 187 
Tabela 22 - Exportações de melão do Brasil e Nordeste 1999-2008 191 
Tabela 23 - Exportações cearenses de frutas frescas 2007 e 2008 191 
Tabela 24 - Comparativo anual das exportações de melão do Ceará, 1999 – 2008 192 
Tabela 25 - Indicadores de desempenho da cadeia produtiva do melão no Agropolo Baixo 

Jaguaribe, 2007 194 
Tabela 26 - Principais municípios produtores de melão no estado do Ceará – 1996 – 2007 199 
Tabela 27 - Produção e Área Colhida de Melão para Estados Nordestinos Selecionados, São 

Paulo e Brasil 201 
Tabela 28 - Produtividade das regiões do Brasil em 1995 e 2007 206 
Tabela 29 - Custo de Implantação de 1 ha de Melão (NT 1) 208 
Tabela 30 - Custo de Comercialização de 1 ha de Melão 209 
Tabela 31 - Custo de Implantação de 1 ha de Melão (NT 2) 210 
Tabela 32a - Análise de sensibilidade e rentabilidade da cultura do melão, sem 

considerar a estrutura de uma “Packing House”, para uma área de um 
hectare, 2008 215 

Tabela 32b 
- 

Análise de sensibilidade e rentabilidade da cultura do melão, considerando 
a estrutura de uma “Packing House”, para uma área de três hectares, 2008 216 

Tabela 33 - Variação estacional das quantidades de melão amarelo comercializado pelos 
atacadistas da Região Metropolitana de Fortaleza, período de 2001 a 2007 219 

Tabela 34 - Variação estacional dos preços de melão amarelo comercializado pelos 
atacadistas da Região Metropolitana de Fortaleza, período de 2001 a 2007 220 

Tabela 35 - Variação estacional das quantidades de melão japonês comercializado pelos 
atacadistas da Região Metropolitana de Fortaleza, período de 2001 a 2007 221 

Tabela 36 - Variação estacional dos preços de melão japonês comercializado pelos atacadistas 
da Região Metropolitana de Fortaleza, período de 2001 a 2007 222 

Tabela 37 - Oferta, demanda e lucro entre as regiões de produção e consumo, Janeiro/2007 229 
Tabela 38 - Distribuição da produção (ton.) entre as regiões de produção e consumo, 

Janeiro/2007 229 



 10 

Tabela 39 - Oferta, demanda e lucro entre as regiões de produção e consumo, Fevereiro/2007 230 
Tabela 40 - Distribuição da produção (ton.) entre as regiões de produção e consumo, 

fevereiro/2007 230 
Tabela 41 - Oferta, demanda e lucro entre as regiões de produção e consumo, março/2007 231 

 
Tabela 42 - Distribuição da produção (ton.) entre as regiões de produção e consumo, 

março/2007 231 
Tabela 43 - Oferta, demanda e lucro entre as regiões de produção e consumo, abril/2007 232 
Tabela 44 - Distribuição da produção (ton.) entre as regiões de produção e consumo, 

abril/2007 232 
Tabela 45 - Oferta, demanda e lucro entre as regiões de produção e consumo, maio/2007 233 
Tabela 46 - Distribuição da produção (ton.) entre as regiões de produção e consumo, 

maio/2007 233 
Tabela 47 - Oferta, demanda e lucro entre as regiões de produção e consumo, Junho/2007 234 
Tabela 48 - Distribuição da produção (ton.) entre as regiões de produção e consumo, 

junho/2007 234 
Tabela 49 - Oferta, demanda e lucro entre as regiões de produção e consumo, Julho/2007 235 
Tabela 50 - Distribuição da produção (ton.) entre as regiões de produção e consumo, 

julho/2007 235 
Tabela 51 - Oferta, demanda e lucro entre as regiões de produção e consumo, agosto/2007 236 
Tabela 52 - Distribuição da produção (ton.) entre as regiões de produção e consumo, 

agosto/2007 236 
Tabela 53 - Oferta, demanda e lucro entre as regiões de produção e consumo, Setembro/2007 237 
Tabela 54 - Distribuição da produção (ton.) entre as regiões de produção e consumo, 

setembro/2007 237 
Tabela 55 - Oferta, demanda e lucro entre as regiões de produção e consumo, outubro/2007 238 
Tabela 56 - Distribuição da produção (ton.) entre as regiões de produção e consumo, 

outubro/2007 238 
Tabela 57 - Oferta, demanda e lucro entre as regiões de produção e consumo, novembro/2007 239 
Tabela 58 - Distribuição da produção (ton.) entre as regiões de produção e consumo, 

novembro/2007 239 
Tabela 59 - Oferta, demanda e lucro entre as regiões de produção e consumo, dezembro/2007 240 
Tabela 60 - Distribuição da produção (ton.) entre as regiões de produção e consumo, 

dezembro/2007 240 
Tabela 61 - Distribuição da demanda, por área, água, energia, mão-de-obra, agrotóxico com 

seus respectivos lucros gerados, entre os seguintes municípios: Aracati, Icapuí, 
Itaiçaba, Jaguaruana, Limoeiro do Norte, Quixeré e Russas da região do Agropolo 
Baixo Jaguaribe, no ano de 2006 242 

Tabela 62 - Demanda de água, energia, mão-de-obra, agrotóxicos e área das culturas de melão, 
banana, laranja, limão e goiaba, dos municípios de Aracati, Icapuí, Itaiçaba, 
Jaguaruana, Limoeiro do Norte, Quixeré e Russas da região do Agropolo Baixo 
Jaguaribe, no ano de 2007 243 

Tabela 63 - Produtividade (t/ha), produção (mil t), Valor da produção (R$mil), preço (R$/kg), 
e coeficientes técnicos das cultura do melão, banana, laranja, limão e goiaba 
cultivados nos municípios de Aracati, Icapuí, Itaiçaba, Jaguaruana, Limoeiro do 
Norte, Quixeré e Russas, no ano de 2007 244 

Tabela 64 - Relações obtidas com o objetivo de maximização do lucro 245 
Tabela 65 - Solução do modelo de Programação Linear para o objetivo de maximização do 

lucro por município, ano de 2007 246 
Tabela 66 - Relações obtidas com o objetivo de minimização do uso de água 247 

 
Tabela 67 - Solução do modelo de Programação Linear para o objetivo de minimização do 

uso de água por município, ano de 2007 248 
Tabela 68 - Relações obtidas com o objetivo de minimização do uso de energia 249 
Tabela 69 - Solução do modelo de Programação Linear para o objetivo de minimização do 250 



 11 

uso de energia por município, ano de 2007 
Tabela 70 - Relações obtidas com o objetivo de minimização do uso de agrotóxico 251 
Tabela 71 - Solução do modelo de Programação Linear para o objetivo de minimização do 

uso de agrotóxico por município, ano de 2007 252 
Tabela 72 - Relações obtidas com o modelo de otimização lexicográfica para maximização do 

lucro, minimizar o uso da água, da energia elétrica e de agrotóxico 253 
Tabela 73 - Solução do modelo de Programação Linear Lexicográfica multiobjetivo: 

maximizar lucro, minimizar o uso da água e de agrotóxico, por município, ano de 
2007 254 

Tabela 74 - Consolidação das soluções dos modelos de Programação Linear para os objetivos 
individuais: maximizar lucro, minimizar o uso da água, de energia elétrica e de 
agrotóxico, por município, ano 2007 255 

Tabela 75 - Consolidação das soluções dos modelos de Programação Linear Lexicografica 
para os objetivos: maximizar lucro, minimizar o uso da água, de energia elétrica e 
de agrotóxico, por município, ano de 2007 256 

MAPAS 

Mapa 1 - Localização do Agropolo Baixo Jaguaribe 53 
Mapa 2 - Estrutura rodoviária do Agropolo Baixo Jaguaribe 57 
Mapa 3 - Linhas férreas que cortam o Agropolo Baixo Jaguaribe 58 

 

SIGLAS 
ADAGRI Agência de Defesa Agropecuária  
ALP Área Livre de Produção  
ANNE Associação Novo Nordeste  
APEX Agência de Promoção de Exportações  
APPCC Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle  
B/C Benefício/custo  
BACEN Banco Central  
BNB Banco do Nordeste  
BNDES Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social  
BNDES-Exim  Programa de Exportação para pré-embarque especial  
BPA Boas Praticas Agrícolas  
CE Ceará  
CEASA-CE Central de Abastecimento do Ceará  
CEE Comunidade Econômica Européia  
CENTEC Centro de Treinamento Tecnológico  
CF Custo Fixo  
CNPAT Centro Nacional de Pesquisa de Agroindústria Tropical  
CNPq Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico  
CODEVASF Companhia de Desenvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba  
COFINS Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social  
COGERH Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos  
COSAVE Comitê de Sanidade Vegetal do Cone Sul  
CPF Cadeia produtiva de Frutas  
CT Custo Total  
CV Custo Variável  
CVT Centro Vocacional Tecnológico  
DDIV Departamento de Defesa e Inspeção Vegetal  
DFA-CE Delegacia Federal da Agricultura  
DFPV Departamento de Fiscalização e Fomento de Produção Vegetal  
DIJA Distrito de Irrigação Jaguaribe Apodi  
DNOCS Departamento Nacional de Obras Contra as Secas  
EDI eletronic data interchange  
EMATER Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural  
EMBRAPA Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária  
EMPARN Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte  
EUROSTAT Banco de dados de estatísticas de importação e exportação da União Européia  



 12 

FAMPE Fundo de Aval da Micro e Pequena Empresa  
FAO Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação   
FCAV Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinária de Jaboticabal  
FDA Departamento da Administração de Drogas e Alimentos - USA  
FEIR Fundo Estadual de Irrigação  
FGV Fundação Getúlio Vargas  
FMI Fundo Monetário Internacional  
FRUTAL Instituto de Desenvolvimento da Fruticultura e Agroindústria   
GATT General Agreement on Tariffs and Trade  
GCEA-CE Grupo de Coordenação de Estatísticas Agropecuárias do Ceará  
GIP Grupos Integrados de Produtores  
GMA Grupo de Produtores de Melão de Aracati  
HVF High Value Foods (Alimentos de alto valor)  
IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  
IBRAF Instituto Brasileiro de Frutas  
ICMS Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços  
IPECE Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará  
IPI Imposto de Produtos  
IS Índice de Solvência  
IT Investimento Total  
LINDO Linear Interactive and Discrete Optimizer  
LL Lucro Líquido  
LL Lucro Líquido  
LSPA Levantamento Sistemático da Produção Agrícola  
MAPA Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento  
MERCOSUL Mercado Comum da América do Sul  
MICT Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo  
MIDC Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio  
ML Margem de Lucro  
MPO Ministério do Planejamento e Orçamento  
OMC Organização Mundial do Comércio  
ONU Organização das Nações Unidas  
PADFIN Programa de Desenvolvimento da Fruticultura Irrigada no Nordeste  
PAM Produção Agrícola Municipal  
PEE Programa Especial de Exportações  
PIB Produto Interno Bruto  
PIF Produção Integrada de Frutas  
PIS/PASEP Programa de Integração Social  
PL Programação Linear  
PML Programação de Metas Lexicográficas  
PN Ponto de Nivelamento  
PNDF Programa Nacional de Desenvolvimento da Fruticultura  
PNPE Programa Novos Pólos de Exportação  
PROCEAGRI Programa Cearense de Agricultura Irrigada  
PROEX Programa de Crédito à Exportação   
R Rentabilidade  
RN Rio Grande do Norte  
RT Receita Total  
SDR Secretaria de Desenvolvimento Rural (Governo do Estado – 1999 a 2002)  
SEAGRI Secretaria de Agricultura Irrigada (Governo Estadual - 1999 a 2002)  
SEAGRI Secretaria de Agricultura e Pecuária (Governo Estadual - 2003 a 2006)  
SEBRAE Serviço de Apóio às Micro e Pequenas Empresas  
SECEX Secretaria do Comércio Exterior  
SEPLAN Secretaria do Planejamento  
SETAS Secretaria do Trabalho e Ação Social (Governo do Estado – 1999 a 2002)  
SINDIFRUTA Sindicato dos Produtores de Frutas do Estado do Ceará  
SINDIFRUTA Sindicato dos Produtores de Frutas do Ceará  
SRH Secretaria de Recursos Hídricos  
TRC Tempo de Retorno do Capital  
UFC Universidade Federal do Ceará  



 13 

UFERSA Universidade Federal do Semi-Árido  
UNIVALE União dos Agronegócios do Vale do Jaguaribe  
USDA Departamento de Agricultura dos Estados Unidos  
VALEFRUTAS Associação para o Desenvolvimento do agronegócio do Vale Açu-RN  
VALEXPORT Associação dos Exportadores do Vale do São Francisco  
   

 



 

 

 

RESUMO 

 

Com o objetivo de analisar a sustentabilidade do crescimento da cadeia produtiva do melão na região 

do Agropolo Baixo Jaguaribe - Ceará, responsável por 99,5% da produção de melão no Estado, realizou-se este 

estudo de caso. A abordagem metodológica utilizada foi a análise sistêmica, abrangendo desde o setor de 

insumos até o consumidor. Para tal, foram utilizados dados primários obtidos por meio de entrevistas com os 

principais atores e o uso de dados secundários e pesquisa bibliográfica. Os resultados indicaram que a 

organização da cadeia produtiva do melão no Agropolo do Baixo Jaguaribe, de 1999 a 2007, passou de uma 

estrutura mais voltada ao mercado interno para uma estrutura que vem a cada ano aumentando sua participação 

no mercado internacional. Como resultados, constatou-se, quanto a sustentabilidade econômica do melão 

produzido na região do Agropolo Baixo Jaguaribe que é uma cultura economicamente viável, mas que apresenta 

uma concentração de sua comercialização no mercado europeu, principalmente do melão "amarelo", responsável 

por cerca de 50% das exportações, contudo naquele mercado, há uma clara preferência dos consumidores por 

melões nobres, fato que deixa uma alerta para o risco de o melão produzido nesta região ter sua participação 

reduzida neste importante  mercado internacional. Quanto à sustentabilidade social verificou-se que na estrutura 

desta cadeia a maioria dos atores, principalmente os pequenos produtores, estão organizados em torno das 

médias e grandes empresas produtoras, mantendo uma relação de dependência quanto à infraestrutura de pós-

colheita, logística de captacão e distribuição e comercialização para permanecerem no mercado. Por fim, 

verificou-se que ações governamentais como: isenção do ICMS na comercialização no mercado interno e 

externo, “Produção Integrada de Melão”, Monitoramento da “Área livre de mosca das curcubitáceas”, “Manejo 

Integrado de Pragas do melão” tornaram a cadeia produtiva do melão no Agropolo Baixo Jaguaribe mais 

competitiva e sustentável nos âmbitos econômico, ambiental, social e político. 

Palavras chave: Melão, Cadeia produtiva, Sustentabilidade, Baixo Jaguaribe-CE. 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

From a case study this work analyzes how sustainable the productive chain of the 
cantaloups in the region of the Agropolo Lower Jaguaribe/Ceará is, under the optics of the 
systemic analysis with approach in regional and local development. The productive chain 
approach allows a holistic vision of the system, making it possible to understand the 
potentialities and inefficiencies. The methodology used in this work accepts as valid the 
hypothesis of the consumer sovereignty, according to which the product quality is defined by 
the point of view of the market. This approach shows the inherent factors of the 
competitiveness by means of the market structure and the logistic of transports and the 
process of technological modernization inside of the productive chain as well as the actions 
the State and Federal Government, based on the demands of the final customer. An important 
trend observed in this industry is that larger cantaloups producers keep the technological and 
commercial leadership by reorganizing the productive chain of cantaloups by means of 
outsourcing. As the agro-industry mounts this structure, more favorable conditions are created 
to keep the stability of the production of cantaloupes. Thus, great part of the coordination of 
the production and commercialization is directly or indirectly related to the problem of the 
associated secular adequacy to the after-harvest infrastructure. Therefore, the variations in the 
stability of offer and in the costs of its preservation are decisively important for the 
organization of the transactions. 

 
Palavras chave: cantaloups, productive chain, sustainability, Baixo Jaguaribe-CE. 
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CAPITULO I - INTRODUÇÃO 

O melão (Cucumis melo L.) é uma das olerícolas mais populares do mundo, ocupando 

em 2007, uma área de 1.3 milhão de hectares, com produção de 26,1 milhões de toneladas, 

cultivado em 85 países. A China é o maior produtor com 52,6% da produção mundial, seguida 

pela Turquia, Irã, Estados Unidos, Espanha, Índia e Marrocos. O Brasil é o décimo primeiro 

produtor mundial de melão com uma participação de 1,1% da produção mundial (495,3 mil 

toneladas) e o primeiro produtor da América do Sul com 56,6% da produção total, seguido por 

Venezuela (15,1%), Argentina (9,7%), Chile (8,2%), Paraguai (3,3%) e (FAO, 2008). 

O melão (Cucumis melo L.) pertence à família das curcubitáceas, gênero Cucumis, é 

uma espécie derivada de formas selvagens, originárias dos continentes asiático e africano. 

Admite-se a Índia como seu centro de origem. No início da era Cristã, o melão passou a ser 

cultivado em diversas regiões da Ásia Menor e da Europa, principalmente nos países 

banhados pelo Mediterrâneo. No Brasil, a sua introdução aconteceu com a chegada dos 

imigrantes europeus na década de 1960 (COSTA, 1991). 

Nos últimos anos a produção brasileira de melão aumentou muito. No período de 1980 

a 1996, houve uma expansão de 115,5% na área plantada e um crescimento de 259,18% na 

produção (DIAS, 1998). Quando se observa o período de 1996 a 2004, verifica-se um aumento 

de 111,29% na área plantada e um incremento de 228,00% na produção. E para o período de 

2005 a 2007, o crescimento da produção brasileira de melão foi de 35,0% (IBGE, 2008). 

Em 2007, o melão foi a primeira fruta1 mais exportada pelo Brasil em volume, 

participando com 20,4% do total exportado e com 14,0% do valor total na Balança Comercial 

Brasileira de Frutas, sendo seguida pela banana e a manga. E foi o sexto produto da pauta de 

exportação do Estado do Ceará em 2007 (SECEX/MDIC, 2008). 

Em 1981, o estado do Pará foi um dos três principais produtores de melão 

Valenciano no Brasil (CONCEIÇÃO et al., 1992). Em 2007, a principal região produtora de 

melão foi a região Nordeste responsável por mais de 95,8% da produção de melão nacional 

(IBGE, 2008). O desenvolvimento inicial das plantações de melão na região Nordeste 

originou-se no estado do Rio Grande do Norte e foi se espalhando pelas fazendas ao longo da 

fronteira com o Ceará. 

                                                           
1 O melão apesar de ser considerado como uma fruta trata-se de uma cultura hortícola. 
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Após o avanço da exploração comercial de melão no Vale do Açu / Mossoró (Rio 

Grande do Norte) e na Chapada do Apodi/Aracati (Ceará) voltada para exportação, o Brasil 

passou a se destacar no cenário internacional em relação a esse produto.  

O Ceará, atualmente, é o segundo maior produtor de melão do país, apresentando um 

incremento extraordinário de área e produtividade nos últimos anos. As principais áreas 

plantadas de melão no Ceará estão concentradas na região do Baixo Jaguaribe, onde está 

situado o Agropolo Baixo Jaguaribe (MAGALHÃES, 2001), que em 1997, possuía 1.915 ha 

de área plantada com a cultura do melão, correspondendo a 17,14% da sua área total plantada, 

sendo, portanto, o cultivo de melão uma atividade importante para o setor agrícola da região. 

Com o crescimento da área irrigada nesse Agropolo, houve uma maior disponibilidade de 

terras, o que veio potencializar a fruticultura local e conseqüentemente, o cultivo do melão, 

que em 2007 ocupou uma área de 3.635 ha, correspondendo a 36,7% da área total plantada do 

Agropolo com fruticultura (exclusive castanha de caju) (IBGE, 2008). 

O melão é um produto de destaque na pauta de exportação de frutas e hortaliças do 

Ceará, em função do processo de modernização da agricultura pelo planejamento e execução de 

projetos e programas que visaram à implantação de culturas irrigadas, que teve como objetivo 

aumentar a produção e a renda dos produtores e fortalecer a base produtiva do Estado, com 

padrão tecnológico superior em substituição a uma agricultura atrasada de subsistência. 

Para potencializar o agronegócio cearense a Secretaria de Agricultura Irrigada – 

SEAGRI2 em 1999 escolheu o melão como um dos seis principais produtos da agricultura 

irrigada do Estado (os demais são: abacaxi, banana, mamão havaí, manga e uva). O apoio da 

SEAGRI foi dado principalmente aos Agropolos. No caso do Agropolo Baixo Jaguaribe, estas 

ações proporcionaram um processo de mudanças na estrutura produtiva e social do espaço 

agrário da região que beneficiou a cadeia produtiva do melão no local (DINIZ et al., 2002). 

O apoio que o Governo do Estado do Ceará vem dando à cadeia produtiva do melão na 

região do Agropolo Baixo Jaguaribe pode ser visualizado na safra 2008/2009, que de acordo com o 

Levantamento Sistemático da Produção Agrícola do Estado do Ceará – LSPA, realizado pelo Grupo 

de Coordenação de Estatísticas Agropecuárias do Ceará – GCEA-CE, foram plantados 6.803 

hectares de melão com produção prevista de 170,4 mil toneladas, com uma produtividade média de 

                                                           
2 SEAGRI – Criada em 1999, tendo como o papel principal coordenar as políticas de irrigação do Estado do 
Ceará, durante o Plano de governo de 1999 a 2002. No Governo atual (2007-2010), as políticas de irrigação do 
Estado estão sendo coordenadas pela Agência de Desenvolvimento Econômico do Estado do Ceará – ADECE.  
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25,0 toneladas por hectare, sendo que os produtores mais tecnificados estão conseguindo de 30 a 36 

toneladas por hectare (LSPA/IBGE, 2008). 

Apesar da atividade produtiva do melão estar se desenvolvendo no Ceará e no 

Nordeste, ela apresenta, de um lado, um grupo de empresas de grande porte com elevado grau 

de tecnologia (Nolem, Intermelon, Agrícola Famosa, Itaueira, Del Monte Fresh Produce e 

outras), responsáveis por cerca de 60,0% da produção total de melão do Estado Ceará e por 

grande parte do volume exportado; e do outro, pequenos e médios agricultores, responsáveis 

por 40,0% restante da produção de forma pulverizada (ADAGRI, 2008). 

Estas grandes empresas têm acumulado a maior fração do capital circulante do 

agronegócio do melão, servindo de empresas âncoras para pequenos e médios produtores que 

dispõem de acesso limitado ao comércio exterior, onde há uma exigência por elevados níveis 

de investimentos em tecnologia, logística de transporte e distribuição e mão-de-obra 

qualificada, fatores estes que estão associados às dificuldades históricas de capitalização e de 

captação de recursos, na forma de financiamentos, que se tornam barreiras para muitos 

produtores de melão atuarem de forma sustentável no mercado externo (DIAS et al., 1999). 

Neste contexto, percebe-se que a cadeia produtiva do melão no Agropolo Baixo 

Jaguaribe-CE enfrenta um problema de concentração de renda em alguns elos, o que 

demonstra a fragilidade entre eles e principalmente a dificuldade dos atores menos 

favorecidos de melhorarem sua capacidade de produção e acumulação de riquezas. 

As variedades botânicas de melão mais comercializadas são: Cucumis melo inodorus 

Naud. e C. melo cantaloupensis Naud., que correspondem, respectivamente, aos melões 

inodoros e aos melões aromáticos. Os melões cultivados são resultantes não só da hibridação 

entre espécies em ambientes variáveis, mas também de programas de melhoramento genético, 

em que se incorporam uma variedade botânica, genes desejáveis de outra variedade, já que o 

cruzamento entre elas é perfeitamente viável. Portanto, os grupos de melões cultivados podem 

apresentar características de duas ou mais variedades (PEDROSA, 1997). 

No Ceará, a variedade mais produzida é a C. melo inodorus Naud. (melão amarelo), 

por ser mais resistente ao transporte e por ter vida útil de pós-colheita mais longa que as 

demais. Esta espécie tem origem espanhola e, por isso, é conhecido também como melão 

Espanhol. É caracterizado pela casca amarela e polpa branco-creme. Nessa variedade estão 
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incluídos o melão amarelo rugoso (Yellow Honeydew), de forma oval ou elíptico e tamanho 

grande, e o amarelo redondo liso (White Honeydew), de tamanho pequeno. Esses melões são 

geralmente maiores e mais tardios que os aromáticos (PEDROSA, 1997). Sua produção está 

concentrada na região do Agropolo Baixo Jaguaribe.  

O meloeiro é uma planta que apresenta ciclo produtivo curto na região Nordeste do 

Brasil, com duração média de 65 a 70 dias, devido aos fatores climáticos da região. É rasteira, 

com ramificações sarmentosas. Suas folhas são alternadas, com nervuras salientes de cor 

verde escuro. Nas axilas das folhas nascem as gavinhas que servem de fixação da planta no 

solo.  

Ele apresenta quatro tipos de expressão sexual: andromonóica, ginomonóica, 

monóica e hermafrodita. Em geral, as variedades americanas são andromonóicas, enquanto 

que as européias são monóicas. As flores apresentam-se na proporção de cinco a seis 

masculinas para cada flor feminina ou hermafrodita. 

O transporte do pólen das flores masculinas para as femininas se faz por meio de 

insetos, principalmente pelas abelhas, geralmente na parte da manhã. O pólen forma uma 

massa pegajosa impedindo a polinização pelo vento. O sistema radicular é fasciculado e 

consiste de uma raiz curta e densa, a qual dá origem às raízes laterais que crescem 

superficialmente a uma profundidade de até 20 cm, dependendo do tipo de solo. 

O fruto do meloeiro é uma baga carnuda, que varia em forma, tamanho, coloração, aroma 

e sabor de acordo com a variedade. Essas características são muito importantes, já que, é por meio 

desses atributos que o mercado consumidor é definido, de acordo com seus gostos e preferências. 

O melão é rico em varias vitaminas, e apresenta propriedades estimulantes, diuréticas 

e laxativas. Em cada 100 gramas de melão encontram-se: 30,20 Kcal; 92 g de água, 6,35 g de 

hidratos de carbono; 0,84 g de proteínas; 0,13 g de gorduras; 0,60 g de sais; 2.800 U.I. 

(unidade internacional) de vitamina A; 30 mcg de vitamina B1 (Tiamina); 20 mcg de vitamina 

B2 (Riboflavina); 0,53 mg de vitamina B5 (Niacina); 27,90 mg de vitamina C (Ácido 

Ascórbico). Os sais minerais contidos em 100 gramas de melão são: potássio 235mg; sódio 

16mg; cálcio17mg; fósforo 16 mg e ferro 0,40 mg (Tabela 1) (BALBACH, 1986).  

O melão, também contém grande quantidade de “vitamina A”, sendo que o consumo 

diário de 200g de melão é suficiente para atender às necessidades normais de “vitamina A” do 

organismo humano, que deve receber pelo menos 5.000 U.I. por dia. 
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Tabela 1 - Aspectos fisiológicos do melão contidos em 100g 

PROPRIEDADES QUANTIDADE 
K calorias 30,20 
Água 92 g 
Hidratos de carbono 6,35 g 
Proteínas 0,84 g 
Gorduras 0,13 g 
Sais 0,60 
Vitamina A 2.800 unidades internacionais 
Vitamina B1 (tiamina) 30 mcg 
Vitamina B2 (Riboflavina) 20 mcg 
Vitamina B5 (Niacina) 0,53 mg 
Vitamina C (Ácido Ascórbico) 27,90 mg 
Potássio 235 mg 
Sódio 16 mg 
Cálcio 17 mg 
Fósforo 16 mg 
Ferro 0,40 mg 

Fonte: BALBACH, 1986. 

Neste caso, o melão apresenta uma importância social e econômica significativa, pois 

oferece às populações mais carentes uma fonte acessível de vitamina A, por um baixo custo. 

Esta vitamina é importante principalmente para as pessoas da região Nordeste, pois a alta 

luminosidade, causada pelo sol, pode acarretar danos à visão como xeroftalmia e cegueira 

noturna, visto que a vitamina A previne estas doenças (BALBACH, 1986). 

O suco de melão é indicado no tratamento da febre tifóide e é útil contra as 

mucosidades da garganta, do esôfago, do estômago e contra a acidose. O melão também é 

indicado contra cirrose hepática, a hepatite, a icterícia, os cálculos biliares, a insuficiência 

hepática e outras infecções do fígado (BALBACH, 1986).  

Nicolas citado por Balbach (1986) afirma que o melão produz um efeito dissolvente e 

oxidante sobre o sangue que se acumula nos ovários e tende a cicatrizar os vasos sangüíneos de 

forma natural, além de auxiliar mulheres que sofrem de menstruações desreguladas, como também 

as mulheres na menopausa, pois regenera o sangue e normaliza o fluxo sangüíneo. 

Por estes e outros atributos o cultivo do melão nos últimos anos no Brasil tem 

apresentado expansão na área cultivada, principalmente nas regiões de clima semi-árido, 

colocando o país na condição de exportador, pela excelente qualidade dos frutos e pelas condições 

climáticas que possibilitam a colheita na época de entressafra de outros países produtores. E, para 

que isso permaneça, o produtor deve estar seguro de que seu produto está conforme as normas e 

regulamentações exigidas pelo mercado e que está mantendo um padrão de qualidade conforme 

as exigências e expectativas do consumidor. 
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1.1  Importância do Problema 

Na região Nordeste, segundo Oliveira et al (2005), a fruticultura, vem, ao longo das 

duas últimas décadas, substituindo as atividades agrícolas tradicionais exploradas no sertão, 

como cultivo de feijão, algodão e milho. A razão para isto é que a produção de frutos 

remunera melhor, trazendo maiores chances de geração de renda para os produtores, sendo 

atualmente uma das atividades que mais gera emprego e que mais contribui para o superávit 

da balança comercial no Brasil. 

Na fruticultura nordestina as atividades que se destacam são: o cultivo da manga, 

caju, uva, mamão, abacaxi e melão. Esta última tem 96% da sua produção nacional 

concentrada nos estados nordestinos, cabendo ao Estado do Ceará 35% da produção nacional 

(IBGE, 2007).  

No estado do Ceará a produção de melão está localizada no Agropolo Baixo 

Jaguaribe e é um dos principais produtos exportados da pauta de exportação do agronegócio 

cearense. No ano de 2008, o estado do Ceará exportou 117 mil toneladas de melão, 

totalizando um valor de US$ 85.678 mil, ou seja, 83,5% maior do que o ano de 2007 em 

volume e 104,3% maior em valor, obtendo a posição de maior exportador de melão do Brasil 

(MDIC, 2008). 

Mas, apesar do sucesso dessa atividade, a comercialização do melão ressente-se de 

uma melhor organização, especialmente no que se refere aos pequenos e médios produtores, 

que normalmente vendem sua produção para empresas âncoras que atuam na intermediação 

com o setor de exportação, que requer uma padronização tanto das técnicas de produção como 

da qualidade do produto agrícola, de forma a satisfazer as exigências de consumo. 

Assim, o fluxo do melão produzido na região do Agropolo Baixo Jaguaribe, desde 

seu plantio até chegar aos mercados locais, nacionais e externos, ressentem-se de um 

diagnóstico mais detalhado da cadeia, levando em consideração os procedimentos necessários 

no mercado de insumos e na produção, logística, venda e distribuição etc. 

Portanto, nesse contexto, propõe-se o estudo da cadeia produtiva do melão na Região 

do Agropolo Baixo Jaguaribe - Ceará, como ferramenta de compreensão e análise das inter-

relações de seus elementos formadores, atores e fluxo de informações, de modo a detectar 

gargalos e oportunidades em seus processos produtivos, gerenciais e tecnológicos, que dão 

suporte a todos os setores desta cadeia direcionada aos consumidores. 
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O presente trabalho será apresentado em capítulos da seguinte forma: Capitulo I – 

Introdução, Capitulo II – Referencial Teórico, Capitulo III – Determinantes do Ambiente 

Institucional e Político da Cadeia Produtiva do Melão: Um Estudo dos Atores, Demandas e 

Mecanismos de Decisão, Capitulo IV – Material e Métodos, Capitulo V – Resultados e 

Discussões, Capitulo VI – Conclusão e Capitulo VII – Bibliografias. 

 

1.2. Hipótese 

 
A cadeia produtiva do melão na região do Agropolo Baixo Jaguaribe está atuando de 

forma sustentável; 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo geral 

 

Analisar se o crescimento da Cadeia Produtiva do Melão no Agropolo Baixo 

Jaguaribe é sustentável.  

 
1.3.2. Objetivos específicos 

 
� Identificar parâmetros de produção, colheita e distribuição como indicadores de 

sustentabilidade econômica, ambiental, social e política para a cadeia produtiva do melão 

no Agropolo Baixo Jaguaribe; 

� Verificar a agregação de valor desde o manuseio da produção de melão até o consumidor 

final; 

� Analisar os preços e a rentabilidade do melão no mercado interno e externo, e a 

distribuição dos custos de produção e comercialização; 

� Analisar a logística de transporte da cadeia produtiva do melão na região do Agropolo 

Baixo Jaguaribe.  
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CAPITULO II - REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1  Desenvolvimento Sustentável do Ceará 

As organizações dos espaços rurais e da agricultura estão entre os grandes temas do 

desenvolvimento sustentável para o Estado do Ceará, baseado na compreensão 

multidimensional dos problemas e soluções, durabilidade e continuidade das ações corretivas 

no espaço e no tempo, voltadas para a preservação dos recursos naturais e do meio ambiente. 

No Estado do Ceará, pelos dados censitários do Censo de 1995/1996, observou-se 

que a área total produtiva de lavouras e pastagens reduziu-se em 1,92 milhão de hectares, 

passando de 6,68 milhões em 1985, para 4,76 milhões em 1995. As lavouras foram reduzidas 

em 1,05 milhão de hectares, passando de 3,18 milhões em 1985, para 2,13 milhões em 1995. 

As pastagens caíram 0,86 milhão de hectares, passando de 3,49 milhões em 1985, para 2,63 

milhões em 1995. 

A produção agropecuária do Ceará enfrenta grandes desafios associados a uma 

complexa rede de fatores que limitam a capacidade de utilizar os recursos naturais para a 

produção agrícola e animal na maioria dos municípios, em decorrência da instabilidade 

climática existente no Semi-Árido do Nordeste, levando-o a um dramático quadro de perdas 

de lavouras, desemprego e pobreza, fatores que possuem influência significativa para o 

diagnóstico da vulnerabilidade a que está exposta a maior parte dos municípios cearenses 

(CEARÁ, 2004).  

Foi diante desse quadro de atraso na agropecuária cearense que o governo estadual 

de então, 1999 a 2002, propôs ajustes na alocação de recursos para o setor, com investimentos 

tanto públicos quanto privados. Pois, manter os níveis de investimento do passado não 

permitiria a alteração do quadro de atraso do setor, mesmo com a eficiência no uso dos 

recursos existentes. O compromisso com a educação e a profissionalização dos produtores 

poderá levar a uma modernização e ao crescimento sustentável da agropecuária do Ceará 

(CEARÁ, 1999). 

No período 1999 a 2002, o Governo do Estado direcionou a sua política agrícola com 

ênfase no macro-objetivo de dinamização da agricultura irrigada mais especificamente da 

fruticultura irrigada com base empresarial e modernização da agricultura tradicional, 

concentrando os esforços públicos nos programas de infra-estrutura, sanidade animal e vegetal 
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apoio à comercialização, ação fundiária, assistência técnica e capacitação dos técnicos e 

agricultores, aliadas a opção estratégica de garantir a oferta permanente de água e investimentos 

do Projeto São José, para o fortalecimento do pequeno produtor no convívio com o Semi-Árido. 

A opção estratégica do Plano 1999/2002 foi pautada na agricultura irrigada, sob a 

ótica de programas como Agropolos e Caminhos de Israel, em articulação com os programas 

de financiamentos do Banco do Nordeste e demais agentes financiadores. Para viabilizar a 

política de irrigação, foi crida a Secretaria da Agricultura Irrigada, em 1998, tendo como 

papel principal a centralização das macropolíticas para o setor (CEARÁ, 1999).  

O período analisado compreendeu o plano “Consolidando o Novo Ceará”, cujo objetivo 

maior era avançar no crescimento econômico com desenvolvimento social. Vale destacar que 

nesse plano, a concepção de desenvolvimento sustentável do Governo compreendia uma 

sociedade em harmonia com a natureza, espacialmente equilibrada, democrática, justa, com uma 

economia sustentável, avançada em termos culturais, científicos e tecnológicos, a serviço da 

sociedade. 

O princípio de sustentabilidade definido refere-se à possibilidade de obtenção de 

resultados permanentes, preservando a capacidade produtiva dos recursos naturais, 

maximizando seus efeitos sobre a criação de emprego e distribuição de renda e de ocupações, 

capazes de garantir a continuidade das ações e de seus resultados sobre o bem-estar da 

população. 

O Plano de Desenvolvimento Rural Sustentável do Ceará referente ao período de 2003-

2006 teve como fundamento o crescimento e a modernização da agricultura numa estratégia de 

desenvolvimento equilibrado e socialmente justo, com base no combate à pobreza, melhoria da 

distribuição de renda e da geração de emprego no quadro rural. O maior desafio com o qual o 

Governo desse período se deparou foi o de identificar atividades econômicas rentáveis e 

competitivas que incrementassem a renda e gerassem empregos produtivos para a mão-de-obra 

desempregada ou subutilizada do meio rural (SEPLAN, 2003). Sob a coordenação da então 

Secretaria de Agricultura e Pecuária – SEAGRI, que apresentou uma política agrícola voltada à 

expansão e ao fortalecimento do setor com o foco em diversas cadeias produtivas e arranjos 

produtivos existentes no Ceará, visando a inserção nos mercados regional, nacional e mundial.  

A formação de parcerias voltadas para o desenvolvimento rural foi uma ação que 

integrava a sociedade e outros níveis de governo, em especial aos municípios cearenses, para 



 27 

compartilhamento do planejamento e da implementação de programas em prol do 

desenvolvimento da agropecuária estadual (SEPLAN, 2003). 

A decisão de promover o desenvolvimento do agronegócio com base na agricultura 

irrigada fundamentou-se na característica multifacetada dessa atividade com os setores e áreas 

como: indústria de insumos agrícolas; agroindústria; a indústria de máquinas e equipamentos; 

geração e manutenção da rede de infra-estrutura básica (porto, aeroporto, terminais, estradas, 

estações, ferrovia e energia elétrica); educação; ciência; logística dos transportes e das 

comunicações (uso do computador, da Internet, do GPS, dos satélites); serviços; comercialização e a 

exportação.  

Os objetivos e linhas estratégicas da política de irrigação estavam voltados para garantir a 

gestão eficaz da água para os projetos de irrigação, com a realização de várias ações: eliminar 

gargalos tecnológicos e comerciais; inserir os produtos da irrigação nos mercados com valor de 

escala; dotar a agricultura irrigada de infra-estrutura e logística necessárias à competitividade das 

cadeias produtivas; incentivar e apoiar a pequena agricultura irrigada nas unidades produtivas 

familiares; promover o desenvolvimento da pequena e da média agroindústria; e, criar meios e 

instrumentos para implementar ações de controle rigoroso da defesa fitossanitária das lavouras e 

produtos, visando assegurar as condições de sustentabilidade dos projetos de irrigação e de todos os 

elementos que integram e se correlacionam a essa atividade. 

O desenvolvimento da agricultura nordestina dependia, em parte, do que se podia fazer 

para a modernização dos estabelecimentos de subsistência. A existência e o conhecimento de razões 

estruturais, institucionais, econômicas, sociais e culturais eram instrumentos para a busca de 

políticas, de um melhor desempenho para a agricultura familiar de subsistência.  

Segundo Mayorga, (1980), os estabelecimentos familiares de subsistência 

apresentam uma diferença de eficiência técnica, em comparação aos estabelecimentos 

familiares com orientação de mercado. Entretanto, tanto os estabelecimentos familiares de 

subsistência como os com orientação de mercado não empregam uma tecnologia adequada 

aos preços relativos dos fatores de produção. 

Assim, a estratégia de desenvolvimento com ênfase no social, que busca melhorar 

substancialmente o nível de renda e de emprego no quadro rural, contribui para o 

desenvolvimento do capital humano, organizacional e produtivo de forma a incentivar o 
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crescimento e a modernização da agropecuária do Estado do Ceará, inserindo-a de forma 

competitiva e mais sustentável nos mercados internos e externos. 

Desta forma, políticas focalizadas nas comunidades pobres que aplicam ações seletivas e 

descentralizadas, e que propõem relacionamento de parceria entre os atores envolvidos, estimulam a 

participação e a autogestão na perspectiva do desenvolvimento local. Onde a formação do 

profissional e do agricultor é uma abordagem de desenvolvimento que poderá ser o caminho 

para formar sujeitos habilitados a refletir sobre a própria realidade e nela interagir 

(FURTADO e FURTADO, 1998). 

Assim, o Governo do Estado em articulação com o Governo Federal vem 

concentrando esforços e investimentos em infra-estrutura hídrica de açudagem, transposição 

de bacias hidrográficas, para aumentar a disponibilidade de água, construção de canais, 

implantação de perímetros de irrigação e promover a interiorização do desenvolvimento com 

o fim de reduzir a vulnerabilidade da população rural aos efeitos das secas periódicas no semi-

árido. 

O atual Governo, 2007 a 2010, continua incentivando o desenvolvimento da 

fruticultura cearense por meio da Agência de Desenvolvimento Econômico com os seguintes 

programas e ações: Desenvolvimento do Agronegócio, Defesa Agropecuária, Assistência 

Técnica e Extensão Rural - com a contratação de técnicos especialistas e agentes rurais, 

Agricultura Irrigada; Desenvolvimento dos Agropolos, com mais estradas para escoar a 

produção, comunicação nos Agropolos, energia, água, pesquisa, estrutura portuária, 

incentivos fiscais e tributários, Instalação da Câmara Setorial de Fruticultura do Ceará em 

2008, visando a atração de novas empresas. 

2.2  Globalização e Desenvolvimento Local Sustentável 

O Ceará tem sua economia mais concentrada no mercado interno (nacional) de 

produtos de bens de consumo intermediários e consumo final, o que tem sido um sustentáculo 

importante e dinamizado, que deverá continuar crescendo (Rocha, 2009). Entretanto, nos 

últimos anos o Estado conseguiu uma maior aproximação com o mercado internacional, fato 

que provocou um aumento no grau de abertura comercial (exportações líquidas/PIB), 

passando de 8,6%, em 1985, para 9,1%, em 2008. 
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Durante o período de 2002-2008, as exportações cearenses cresceram 134,3%, 

somando um total de US$ 1,3 bilhão no último ano da série. Merece destaque a exportação de 

frutas, que em 2008 gerou uma receita de US$ 131,7 milhões ou 70,6% a mais que o valor de 

2007 (MDIC, 2008). 

As frutas frescas constituem um dos itens mais importantes do agronegócio do 

Estado do Ceará. Em 2008, destacaram-se as exportações de melão (US$ 85,7 milhões), que 

responderam por 65,0% do total de frutas exportadas pelo Estado (MDIC, 2008). 

Portanto, percebe-se claramente que no ambiente atual, o movimento da globalização 

não é contraditório ao desenvolvimento local, pelo contrário, o local e o global são as escalas 

dominantes neste contexto. Pois na era da globalização, o comando é centralizado enquanto a 

operação é descentralizada em nível local (BACELAR, 1998). 

Mesmo que diminuam os limites da autonomia local, o processo de globalização não 

leva, necessariamente, a uma subordinação das sociedades a padrões internacionalmente 

dominantes e homogêneos. A autonomia será tanto maior quanto maiores as potencialidades 

locais e mais forte a organização da sociedade em torno de um projeto coletivo que articula o 

local com o global. 

Segundo Buarque (1999), a globalização e o desenvolvimento local não são 

alternativos opostos e excludentes. Na verdade, constituem dois pólos de um mesmo processo 

complexo e contraditório, exercendo forças de integração e desagregação dentro do intenso 

jogo competitivo mundial.  

Ao mesmo tempo em que a economia se globaliza, integrando a economia mundial, 

surgem novas e crescentes iniciativas locais, com ou sem integração na dinâmica 

internacional, que viabilizam processos diferenciados de desenvolvimento territorial. 

O desenvolvimento econômico local é uma nova estratégia de desenvolvimento, pelo 

qual a comunidade assume um novo papel de demandante, emergindo como agente 

empreendedor com autonomia e independência. Assim o desenvolvimento econômico local é 

um processo de articulação, coordenação e inserção dos empreendimentos empresariais 

associativos e individuais junto à nova dinâmica sócio-econômica (FRANÇA, 2000). 

As perspectivas e alternativas de desenvolvimento do território, nos mais 

diferenciados espaços, estarão, cada vez mais, dependentes das características dominantes na 
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economia mundial, no modelo produtivo e principalmente, no padrão de competitividade que 

devem prevalecer em escala mundial e nacional, diante das quais, cada comunidade e cada 

município respondem com suas condições endógenas especificas, mediando e processando os 

impactos externos (ARAÚJO, 1997). 

A globalização coloca em seu processo a questão de desenvolvimento local sustentável, 

seja: a) por meio de inserção competitiva no mercado; b) pelo aproveitamento dessas 

potencialidades locais; c) tornando o local como elemento de transformação sócio-político-

econômico, sendo espaço para novas formas de solidariedade, parceria e cooperação com o 

estabelecimento de redes sociais colocadas por problemas de ordem local e global (FRANCO, 

2000). 

O “Desenvolvimento Local Sustentável” é descrito por Jará (1998), como um 

conjunto de relações políticas, sociais, econômicas e ambientais que vinculam ou separam 

determinados atores de um espaço territorial que representam uma determinada malha social e 

institucional articulada por um esquema de poder, dentro de certos limites ou fronteiras, que 

se organizam e se movimentam pelos relacionamentos historicamente determinados, 

condicionando deliberadas práticas e comportamentos coletivos de um modo mais duradouro 

sem a perda do capital natural utilizado no processo. 

Viana et al. (1980) citado por Monte (1999), argumenta que o desenvolvimento 

sustentável deve ser entendido como o processo pelo qual uma população aumenta a produção de 

alimentos, de bens e serviços, elevando, desta maneira, o seu padrão de vida e o bem estar, em geral, 

comprometidos com as gerações futuras. Os aspectos do desenvolvimento devem ser tratados como 

problemas de política social, orientada para criar condições que visem à melhoria do nível de vida 

da população de determinada área, por meio da distribuição dos frutos da atividade econômica. 

Nas concepções de Jara (1998) e Buarque (1999), o desenvolvimento sustentável 

local trata-se de um processo endógeno de mudanças que se movimenta dentro de espaços 

territoriais menores, partindo, na medida do possível, de recursos, capacidades e habilidades 

próprias. Implica num processo que estabelece uma dinâmica interativa onde se vinculam e se 

articulam todos os empreendimentos e atores locais, a ser alcançada no médio e longo prazo, 

gerando reorientação do estilo de desenvolvimento da base estrutural da organização da 

economia, da sociedade e das suas relações com o meio ambiente natural, que possibilita a 

utilização racional do meio ambiente visando garantir maiores oportunidades de trabalho, 
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renda e melhoria da qualidade de vida, conciliando o desenvolvimento econômico com a 

necessidade de se preservar os recursos naturais não-renováveis e renováveis. 

O desenvolvimento local é definido como sendo um processo reativador da economia 

e dinamizador da sociedade, mediante o aproveitamento eficiente dos recursos endógenos 

existentes em uma determinada zona, capaz de estimular e diversificar seu crescimento 

econômico, criar empregos e melhorar a qualidade de vida da população local, sendo o 

resultado de um compromisso que corresponde o espaço como lugar de solidariedade ativa, o 

que implica mudanças de atitude e comportamentos de grupo e de indivíduos. É um processo 

emergente, de fortalecimento endógeno, que deverá surgir a partir das iniciativas e do 

dinamismo das comunidades locais (RODRIGUES; SILVA, 2001). 

Sendo necessário garantir o funcionamento dos sistemas ambientais de forma que 

suas potencialidades possam proporcionar a base necessária para o desenvolvimento 

sustentável dos sistemas econômicos (CAVALCANTE, 1997). 

Segundo considerações feitas por Proops et al. (1997), alcançar um desenvolvimento 

sustentável não é apenas uma preocupação da implementação de medidas de política 

ambiental adequadas. Seu pré-requisito é um sistema político e econômico estável que 

permita a participação efetiva de toda a sociedade. 

2.3  Cadeias Produtivas 

Nos últimos anos a sociedade brasileira tem assistido a um processo de 

transformação que mudou a face do país. A abertura de mercado, a reestruturação do governo, 

as transformações políticas e sociais nas áreas urbana e rural causaram mudanças abrangentes 

em todos os setores da sociedade, e o agronegócio brasileiro tem sido fortemente impactado 

por essas transformações. 

Segundo Shuants (2001, citado por Silva, 2005), no caso de produtos agrícolas, a 

cadeia produtiva pode ser visualizada como a ligação e inter-relações de vários elementos 

para ofertar no mercado in natura ou processado.  

A) Fornecedores de Insumos: referem-se às empresas que têm por finalidade 

ofertar produtos tais como: sementes, calcário, adubos, herbicidas, fungicidas, 

fungicidas, máquinas, implementos agrícolas e tecnologias. 
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B) Agricultores: são agentes cuja função é proceder ao uso da terra para produção 

de commdities tipo: madeira, cereais e oleaginosas. Estas produções são 

realizadas em sistemas produtivos tipo fazendas, sítios ou granjas. 

C) Processadores: são agroindústrias que podem pré-beneficiar, beneficiar, ou 

transformar os produtos “in natura” . Exemplos: pré-beneficiamento – são 

serviços de limpeza, secagem e armazenagem de grãos; serviços de 

empacotamento; transformação – processamento de matéria prima, tipo: óleo 

de soja, cereal matinal, açúcar, etc. 

D) Comerciantes: os atacadistas são os grandes distribuidores que possuem por 

função abastecer redes de supermercados, postos de vendas e mercados 

extenos. Enquanto os varejistas constituem os pontos cuja função é 

comercializar os produtos junto aos consumidores finais. 

E) Mercado consumidor: é o ponto final da comercialização constituído por 

grupos de consumidores. Este mercado pode ser doméstico, se localizado no 

país, ou externo quando em outras nações. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 - Modelo teórico de cadeia produtiva. 

Fonte: Schultz (2001), citado por SILVA (2005). 
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para melhorar a qualidade do produto ofertado ao consumidor. 
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Exigências com relação à qualidade do produto e preservação do ambiente, 

determinadas pelo consumidor, orientam o gerenciamento das atividades agrícolas como a 

compra de insumos, organização da produção e os procedimentos de colheita e pós-colheita 

nas cadeias produtivas.  

A cultura do melão tem sua maior representatividade na região Nordeste que tem 

sido a principal região produtora desde 1974, respondendo em 2007 por 95,8% da produção 

nacional (IBGE, 2008). Muitos dos problemas ligados ao cultivo do melão dizem respeito às 

atividades relacionadas com o sistema de produção, tais como a escolha adequada das 

cultivares de melão para o atendimento aos padrões de consumo dos mercados interno e 

externo.  

Assim, o conceito de cadeia produtiva envolve uma visão sistêmica da atividade 

como um todo, desde os aspectos tecnológicos de produção até a comercialização, como a 

qualidade, sanidade e legislação, bem como no que concerne às barreiras não tarifárias de 

mercado. 

Um dos primeiros autores a se utilizar do conceito de sistema agroindustrial foi o 

francês Louis Malassis, do Institut Agronomique Méditerranée de Montpellier. Malassis 

enfatizou a dimensão histórica da agroindústria, situando o complexo agroindustrial como 

uma característica da etapa do desenvolvimento capitalista em que a agricultura se 

industrializou (BATALHA, 1997).  

Este setor, nas sociedades complexas industrializadas compreendia quatro 

subsetores: o da empresa que fornece à agricultura serviços e meio de produção (crédito, 

assistência técnica, fertilizantes, sementes, mudas, defensivos, maquinaria etc.), chamado de 

“indústria a montante”; o das indústrias agrícolas de transformação e distribuição, o da 

“indústria a jusante” e o mercado consumidor (GOLDBERG, 1968, citado por SAITO et al., 

1999). 

O conceito de cadeia produtiva é de natureza holística e foi desenvolvido como 

instrumento de visão sistêmica. A análise prospectiva se apóia na premissa da complexidade e 

da necessidade de explorar e entender a teia de relações complexas para se estabelecer 

possíveis alternativas de futuro. 
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O enfoque sistêmico provou sua utilidade na organização da cadeia produtiva ao 

proporcionar a compreensão e análise dos complexos macro-processos de produção, além de 

permitir a mensuração do desempenho desses sistemas na identificação de seus gargalos e 

oportunidades não exploradas, em seus processos produtivos, gerenciais e tecnológicos. 

Vários estudos sob o foco de cadeias produtivas incorporam alternativas para 

análises conjuntas das diferentes dimensões de seu desempenho e de seus componentes 

individualmente, como a eficiência, qualidade, competitividade, sustentabilidade e a 

eqüidade. Esta metodologia se tornou capaz de abranger campos sociais, econômicos, 

biológicos, gerenciais, tecnológicos, o que ampliou possíveis aplicações desse enfoque para 

um grande número de profissionais e de instituições. Entre as aplicações, as relacionadas com 

a prospecção tecnológica e não tecnológica (RODRIGUES, 2001). 

Neste ambiente, o produtor deve entender a cadeia produtiva na qual está inserido, no 

sentido de conhecer melhor o mercado e tirar maior proveito desta inserção, o que amplia as 

chances de sucesso no seu empreendimento (CEARÁ, 2000). 

Conforme Batalha e Silva (2001), uma cadeia produtiva é definida a partir da 

identificação de um produto final, e segmentada, de jusante a montante, por três segmentos 

descritos da seguinte forma: 

Comercialização: Representa as empresas que estão em contato com o cliente final da 

cadeia de produção e que viabilizam o consumo e o comércio do produto final. Podem 

ser incluídas neste segmento as empresas responsáveis pela logística de distribuição; 

Industrialização: Representa as empresas responsáveis pela transformação das 

matérias-primas em produtos finais destinados ao consumidor. Podendo o consumidor 

ser uma unidade familiar ou uma agroindústria; 

Produção e matéria-prima: Reúne os fornecedores de matérias-primas iniciais para que 

outras empresas avancem no processo da produção do produto final. 

Assim, a noção de Cadeia Produtiva evidencia o fato de que nenhuma empresa ou setor 

da economia é um ente isolado. O dinamismo ou sua falta, em um dos elos da cadeia, beneficia ou 

prejudica todos os demais atores, tornando-a menos eficiente e competitiva. Isto porque um setor 

não se torna competitivo se os demais setores que o compõem, não o são. 
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O reconhecimento explícito deste fato sugere uma política agrícola cujo foco é a 

busca de sinergias que potencializem o desenvolvimento de setores e das empresas. Para as 

unidades produtivas, é importante reconhecer primeiro a existência de interdependências, 

onde há casos que possuem uma importância estratégica; segundo a necessidade de uma 

maior cooperação entre os elos da cadeia e as empresas que os compõem, procurando 

transformar relações de natureza meramente competitivas e de confronto em ações 

cooperativas, estáveis e consistentes, guiadas pelos sinais do mercado. 

A peça fundamental nesse sistema é o desejo que cada empresa tem de buscar 

independentemente a otimização do uso de seus recursos para atender uma determinada fatia 

do mercado. Na tentativa de otimização da sua função objetiva, cada elo da cadeia produtiva 

deve estar atento às sinalizações principalmente dos centros consumidores em que atuam para 

que possam se desenvolver com competitividade e sustentabilidade (MARQUES, 1999). 

O grau de articulação entre os agentes econômicos de uma cadeia produtiva depende 

de sua coordenação. É uma questão que envolve eficácia e eficiência. Entendendo-se como 

eficácia a utilização e direcionamento dos fatores de produção para atingir as exigências, 

hábitos de consumo, preferências e expectativas do consumidor. E eficiência como ponto 

decisivo na racionalidade que deve existir na relação insumo/produto ou custo/receita, frente à 

concorrência.  

Portanto, o enfoque voltado à eficiência é condição de sobrevivência de qualquer 

negócio no mundo competitivo. Conseqüentemente, uma maior sintonia com as exigências de 

consumo é importante para sua inserção e integração no mercado. A globalização traz consigo 

um tipo de seleção natural que elimina os não competitivos e ineficientes. (TRIGO, 1994). 

Portanto, conforme Araújo et al. (1996), é fundamental o produtor conheça a 

transmissão de informações que fluem do cliente para o produtor, em sentido contrário ao 

fluxo físico de tecnologias, produtos e serviços, onde os agentes econômicos precisam refletir 

cada vez mais sobre os valores agregados que têm por base os anseios do consumidor.  
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CAPITULO III - DETERMINANTES DO AMBIENTE INSTITUCIO NAL E 
POLÍTICO DA CADEIA PRODUTIVA DO MELÃO: UM ESTUDO DO S 
ATORES, DEMANDAS E MECANISMOS DE DECISÃO 

Profundas mudanças têm afetado os contornos da sociedade contemporânea. No seu 

conjunto, esse fenômeno ficou mais conhecido como “globalização”. De fato, um rápido e 

radical processo de reestruturação produtiva tem ocorrido em todos os setores econômicos, 

bem como uma redefinição das estruturas políticas e regulatórias mundiais, as quais têm 

afetado positiva ou negativamente todos os grupos sociais, urbanos e rurais. 

Esta estrutura que se apresenta sob a forma de um sistema global não se limita aos 

aspectos econômicos, materializados nas corporações transnacionais, mas está composto 

ainda por uma estrutura jurídico-política, cuja coordenação é realizada pelas organizações 

multilaterais (ONU, FMI, OMC) que apesar de não serem novas como instituições, assumem 

agora um papel hegemônico na condução dos processos de definição, coordenação e 

fiscalização das políticas internacionais, definidas de forma multilateral. 

A questão que se coloca para a esfera do poder público é a de como se adequar ao 

processo de globalização da economia, que é hoje um fenômeno do mundo contemporâneo 

que engloba quatro tendências importantes para o mercado internacional: 

1) Crescente demanda por políticas de liberalização comercial, manifestada nas várias 

rodadas de negociações multilaterais do General Agreement on Tariffs and Trade – 

GATT, desde o final da Segunda Guerra Mundial e amplamente reiterada nos recentes 

acordos firmados quando da finalização da Rodada Uruguai e da Organização Mundial 

do Comércio - OMC;  

2) Movimento de resistência a essas tendências liberalizantes, que resultou na emergência 

de um complexo sistema de barreira não-tarifárias ao comércio, principalmente por 

parte dos países industrializados; 

3) Processo de globalização da economia mundial e de aprofundamento da 

interdependência das economias nacionais que a todos parece inflexível, nas esferas 

produtiva, comercial, financeira e tecnológica; 

4) Tentativa de resistência à tendência de globalização, por meio de práticas generalizadas 

de regionalismos comerciais e de comércio administrado, ou seja, por meio da 
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formação de blocos regionais de comércio, mais ou menos fechados, em todos os 

continentes. 

Frente à nova ordem conjuntural posta por uma economia globalizada que enfoca a 

competitividade e eficiência, a política agrícola atual visa reorientar o setor produtivo para 

novas oportunidades, utilizando como ferramentas básicas à indução tecnológica, redução de 

custos, ganhos de produtividade etc. 

Atualmente, outras ações governamentais como políticas cambiais de comércio 

exterior, proteção à indústria ou ao meio ambiente, tributação, têm apresentado um significativo 

impacto sobre o desempenho do agronegócio do melão. 

Atreladas à estas questões estão as regulamentações sociais, como o aspecto sanitário e 

fitossanitário, que impõem regras e limites ao processo de produção e comercialização, sob as 

quais, o produtor deve estar atento para se inserir competitivamente e com sustentabilidade no 

mercado (BATALHA, 1997). 

Neste cenário vivenciado pelas nações, onde as relações econômicas pautam em uma 

acirrada concorrência no mercado internacional de bens e serviços, a tendência é a quebra das 

barreiras tarifárias e não-tarifárias, que impõe uma modernização da gestão pública e privada 

orientada por aspectos que influenciam a competitividade dos produtos agrícolas e agroindustriais, 

de forma que contemple a geração massiva de novos empregos e a conseqüente utilização de 

um modelo que vise o desenvolvimento econômico e social sustentável. Para isso, se faz 

necessária a ação de políticas articuladas com todos os agentes envolvidos na cadeia 

produtiva, em termos de desempenho, já que a competitividade se expressa como a 

capacidade de sobrevivência e expansão dos mercados. 

Para alcançar competitividade, as instituições públicas e privadas estão empenhando 

esforços em pesquisas, não apenas de setores isolados, mas também de todo o sistema que 

envolve a elaboração de um produto colocado à disposição do consumidor final, como por 

exemplo, a EMBRAPA/CNPAT que desenvolveu o projeto de Produção Integrada do Melão.  

Assim, no caso do Estado do Ceará, um processo coerente de mudanças, voltadas 

para o desenvolvimento, requer caminhos que signifiquem o compromisso e o fortalecimento 

entre cada elo que liga o setor agrícola, industrial e serviços (VIEIRA et al., 2001), de forma 

orientada, para promover os agronegócios que permeiam as cadeias produtivas aproveitando 

as vantagens competitivas naturais e as adquiridas do Estado.  
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3.1  Programa Nacional de Desenvolvimento da Fruticultura (PNDF) 

O Programa Nacional de Desenvolvimento da Fruticultura (PNDF) preconizado pelo 

Ministério da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento (MAPA), junto ao Departamento de 

Fiscalização e Fomento de Produção Vegetal (DFPV), teve suas ações contempladas no Plano 

Plurianual 2000/2003 e contou com recursos da ordem de R$ 189 milhões a fim de serem 

aplicados em 30 pólos frutícolas em todo o país. 

O objetivo geral deste programa foi o de consolidar padrões de qualidade e 

competitividade da fruticultura brasileira em patamar de conformidade com os requisitos do 

comércio internacional. Este paradigma foi efetivado por meio do avanço da capacidade 

produtiva e gerencial dos produtores de frutas e ampliação dos mercados interno e externo. O 

avanço veio por meio da concepção de sistemas integrados de produção, sustentabilidade 

ambiental e segurança alimentar visando o aumento da produção e da renda. 

O PNDF preconizou uma melhor articulação entre todos os agentes da cadeia 

produtiva de frutas, beneficiando a produção, o processamento, a distribuição, a 

comercialização e o consumidor final. Para tanto, foram priorizados a parceria e o 

desenvolvimento integrado de ações de responsabilidade de importantes agentes da Cadeia 

Produtiva de Frutas - CPF, como o CNPq, a EMBRAPA, a CODEVASF, a EMATER, 

governos estaduais e prefeituras municipais, instituições representativas da cadeia de frutas e 

agentes da iniciativa privada.  

Para sua consecução o MAPA considerou as seguintes ações prioritárias: 

- Desenvolvimento tecnológico; 

- Produção de sementes e mudas certificadas; 

- Incremento das exportações e consumo interno; 

- Produção integrada de frutas; 

- Capacitação e treinamento; 

- Promoção agroindustrial; 

- Aperfeiçoamento do processo de gestão das ações do MAPA na fruticultura; 

- Calendário de eventos prioritários. 

A estratégia de implementar as referidas ações obedeceu aos princípios normativos 

instituídos pelo Ministério do Planejamento e Orçamento – MPO, contemplada pelo Plano 

Avança Brasil.  
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O Plano Avança Brasil destinou recursos à inovação tecnológica, à pesquisa e ao 

desenvolvimento em fruticultura, a capacitação de fruticultores, a difusão de tecnologias, ao 

controle de pragas e doenças, controle de resíduos químicos, campanha para promoção das 

frutas brasileiras, ao sistema de integração e qualificação da informação comercial e 

tecnológica, a promoção de eventos, a assistência técnica e a extensão rural.  

Além disso, em conjunto com o PNDF, criou linhas de financiamento 

operacionalizadas pelo Banco do Nordeste, como o “Programa de Apoio à Fruticultura – 

BACEN”, que pode financiar o produtor rural em até R$ 40 mil, com juros de 8,75% ao ano, 

seis anos de prazo de pagamento e carência de três anos. 

Este conjunto de medidas e ações adotadas pelo MAPA mostram o interesse do 

Governo Federal pela fruticultura irrigada como uma atividade impulsionadora do 

desenvolvimento para o Nordeste brasileiro, que tem reconhecidamente potencial para 

alavancar as exportações e gerar emprego e renda. 

3.2  Comércio Exterior 

O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de frutas. Suas características 

edafoclimáticas permitem o crescimento expressivo da produção de melão nos estados do Ceará e 

Rio Grande do Norte, situados na região Nordeste. Sendo que este potencial é contrabalanceado 

pela forte presença de barreiras tarifárias e não-tarifárias que o país vem enfrentando para 

comercializar o melão no mercado externo, principalmente no mercado norte americano. 

Apesar da elevada produção, o Brasil é pouco expressivo em suas exportações. Este 

quadro, segundo o Instituto Brasileiro de Frutas (IBRAF) citado por Carvalho (1996) e 

Agrianual (2000) ocorre pela existência de outros bloqueios, que não as questões 

fitossanitárias, como: 

- A falta de variedades adequadas aos gostos e preferências dos diferentes mercados 

consumidores; 

- A falta de embalagens adequadas às condições de exportação; 

- A falta de consciência do produtor que não atende às necessidades do consumidor 

final com relação à garantia dos atributos de qualidade por ele exigida; 

- A falta de verbas promocionais capazes de fomentar junto ao consumidor final a 

compra de frutas brasileiras e; 
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- A precária estrutura comercial. 

Mas este cenário está mudando, tendo em vista as ações do setor privado em 

conjunto com os Governos Federal e Estadual. Desde 1995, o Governo Federal tem focado 

o aumento das exportações. Este foco culminou em melhores condições para o setor 

exportador, tais como: aperfeiçoamento dos mecanismos de financiamento, como o PROEX, 

BNDES-Exim e a isenção do ICMS na exportação de produtos primários e semi-elaborados; 

a criação do seguro de crédito à exportação; a redução do “custo Brasil”, principalmente pelo 

processo de modernização dos portos; e, a criação da Agência de Promoção de Exportações 

(APEX). 

Todo esse conjunto de ações e medidas viabilizou a implementação de outros programas 

como o Programa Especial de Exportações (PEE), o Programa Setorial Integrado de Promoção de 

Exportações de Frutas Brasileiras e o Programa Novos Pólos de Exportação (PNPE). 

O PEE envolveu o setor público e privado, tendo como meta dobrar as exportações 

brasileiras até 2002. Fato consumado para os produtores de melão da região do Agropolo 

Baixo Jaguaribe, que em 2001 exportou 298% a mais que em 2000 e de 2002 a 2007 houve 

um incremento de 224,7% no valor das exportações do produto. 

O PEE para alcançar este objetivo teve como prioridade organizar o setor produtivo, 

por meio da interação de lideranças empresariais com vistas à efetiva participação no processo 

exportador, formado por 59 setores produtivos, dentre eles a fruticultura irrigada, que recebeu 

atenção especial do Governo para conquista do mercado externo. 

Para alcançar tais resultados, o programa dividiu-se na identificação de metas, 

formadas por um objetivo gerencial, um valor e um prazo; no estabelecimento de medidas, ou 

seja, o meio ou método específico para se atingir a meta; e no gerenciamento, responsável 

pela execução do plano de ação que visava alcançar a meta preestabelecida. A VALEXPORT 

- Associação dos Exportadores do Vale do São Francisco foi a responsável pela gerência do 

setor frutícola neste programa. 

O Instituto Brasileiro de Frutas - IBRAF, em parceria com a Agência Brasileira de 

Promoção de Exportações e Investimentos (APEXBRASIL) e o MAPA, lançou em setembro 

de 2000, a segunda fase do Programa Setorial Integrado de Promoção de Exportações de 
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Frutas Brasileiras, que visou promover as frutas brasileiras na Europa, principais importadores 

de melão brasileiro.  

A campanha, que teve início em 1998, possuia custo anual de R$ 12 milhões, 

financiados pelo IBRAF, associações de produtores e pelo Ministério da Agricultura. O 

programa teve por objetivo profissionalizar o setor de exportações visando ampliar as vendas de 

frutas brasileiras no exterior. Para alcançar estes objetivos algumas medidas foram tomadas: 

- Foi criada a marca “Brazilian Fruit”; 

- Foi criado um programa especial de formação técnica e profissional para o 

segmento correspondente ao comércio internacional de frutas frescas; 

- Foram criados consórcios de exportadores para organizar os fruticultores de 

pequeno porte, a exemplo da já existente Associação dos Produtores e 

Exportadores de melão na Região do Agropolo Baixo Jaguaribe, como é o caso do 

Grupo de Produtores de Melão de Aracati -GMA e; 

- Foi criado o projeto de mudas certificadas de elevado padrão genético e qualidade, 

por meio de convênio com a EMBRAPA, CNPq, governos estaduais e municipais 

e a iniciativa privada. 

Com tais medidas o IBRAF projetou crescimentos de 20 a 30% ao ano nas 

exportações de frutas frescas a partir do ano de 2000. Em 2009, o IBRAF incentiva o 

agronegócio brasileiro por meio do Projeto Horizontal de Promoção de Exportações de Frutas 

e Derivados do Agronegócio, que tem por objetivo aumentar as exportações de frutas “in 

natura”, polpas e sucos de frutas tropicais e derivados por meio de um conjunto integrado de 

ações de promoção no Brasil e no exterior, tendo como mercados alvo o Canadá, Emirados 

Árabes, Leste Europeu, Arábia Saudita e Alemanha (APEXBRASIL, 2009).  

O Programa Novos Pólos de Exportação – PNPE foi outra campanha elaborada em 

1997, preconizada pelo Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo (MICT), que 

buscou incrementar e diversificar a pauta de exportações do Brasil. Esta campanha incluiu as 

frutas, sucos e vinhos entre os setores selecionados. Suas ações compreenderam incentivos às 

exportações por meio da divulgação de mercados potenciais e da melhor utilização das frutas 

in natura ou processadas.  
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Tais programas refletiram o interesse do setor privado em conquistar novos mercados e o 

interesse do setor público em melhorar o saldo da balança comercial da fruticultura no Brasil, com 

vista a superar barreiras tarifárias e não-tarifárias, tais como (SILVA, 1996): 

- Canadá: exige regulamentos relativos às condições de fitossanidade e de 

embalagens. Estas não configuram propriamente barreiras comerciais; 

- Estados Unidos: várias medidas não-tarifárias dificultam o acesso das frutas 

brasileiras ao mercado norte-americano como as proibições por razões de 

fitossanidade, as licenças prévias de importação, tratamentos especiais, inspeção 

nas áreas de origem e nos portos de desembarque, restrições quanto a portes de 

entrada, regulamentação de práticas de comercialização doméstica, medidas de 

salvaguarda e medidas antidumping; 

- México: há a presença de exigências fitossanitárias e licença de importação; 

- União Européia: importantes barreiras não-tarifárias são impostas pelo mercado europeu 

como a licença prévia de importação, salvaguardas, medidas fitossanitárias, controle de 

qualidade e desvios provocados por acordos preferenciais. Outro aspecto que os 

exportadores devem estar atentos reside na produção integrada de frutas. Esta é uma 

exigência normativa da União Européia desde 2003. Assim, só fazem parte deste 

mercado, os produtores que atuam dentro destas novas regras. Vale citar que Brasil e 

União Européia estão em vias de estabelecer um acordo de equivalência sanitária. Este 

acordo objetiva rever, junto à Organização Mundial do Comércio (OMC), a redução dos 

entraves à entrada de frutas brasileiras neste mercado; 

- Europa Central e Oriental: as exigências resumem-se no máximo a emissão do 

certificado fitossanitário e ao certificado de quarentena; 

- Japão: as medidas não-tarifárias constituem um obstáculo à entrada no mercado 

japonês, que se resumem nas disposições da Plant Protection Law e da Food 

Sanitation Law. 

- China: estão proibidas as importações de frutas originárias da América do Sul sob 

alegação da possibilidade de estarem contaminadas com a mosca mediterrânea das 

frutas. O mesmo regime é imposto pela Coréia do Sul e; 

Mercosul: as importações deverão apresentar certificado fitossanitário MERCOSUL 

e certificado de exame pré-embarque. 
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3.3  Atores do Governo Estadual do Ceará 

Os agentes públicos e privados do Estado do Ceará, por meio de programas de 

incentivo a fruticultura irrigada, vem promovendo investimentos em capacitação, gestão 

tecnológica, promoção comercial, infra-estrutura e financiamento, na busca de alavancar o 

agronegócio na região, tornando-o mais competitivo, pelos ganhos de produtividade e 

melhoria da qualidade do produto ofertado ao consumidor final. 

O Governo do Estado do Ceará criou a Secretaria de Agricultura Irrigada (SEAGRI) 

em 1999, para fortalecer a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), num articulado 

programa de transformação do setor rural, com o objetivo de colocar o Ceará como referência 

internacional em agronegócios da agricultura irrigada competitiva e sustentável, líder na 

produção e comercialização de produtos “in natura” e processados, de qualidade e com alto 

valor agregado, por meio da geração de tecnologia, qualificação da mão-de-obra, gerando 

emprego e renda em todos os elos das cadeias produtivas prioritárias (CEARÁ, 2000).  

A SEAGRI foi o órgão responsável pela implantação do Programa Cearense de 

Agricultura Irrigada (PROCEAGRI) em 2000 e tinha o lema “irrigando para a competitividade”, 

com o objetivo de promover o agronegócio da agricultura irrigada do Ceará. 

Este programa foi estruturado nos seguintes vetores de ação: gestão tecnológica, 

organização da produção, promoção comercial, capacitação, infra-estrutura e financiamento. 

Além de contemplar na sua concepção o enfoque regional: Agropolos e Caminhos de Israel3; 

o enfoque setorial: tecnologia, organização dos produtores, promoção comercial, infra-

estrutura e capacitação; o enfoque temático: produção, pós-colheita, fitossanidade etc; e 

cadeias produtivas: frutas, hortaliças, flores com seus respectivos produtos prioritários. 

A ação fundamental do poder público estadual foi articular e integrar os diversos elos do 

agronegócio vinculados à agricultura irrigada (poder público nos níveis federal, estadual e 

municipal, iniciativa privada e trabalhadores), objetivando aglutinar a contribuição colaborativa de 

todos para superar os desafios considerados importantes na consolidação da atividade. 

                                                           
3 Projeto Caminhos de Israel: foi um projeto do governo estadual de 2003 a 2006 e teve como missão viabilizar 
a inserção dos pequenos produtores no agronegócio da agricultura irrigada de forma associativa, competitiva e 
sustentável. O Programa teve como estratégia metodológica a organização da produção e de produtores; a 
promoção comercial; a viabilização da infra-estrutura; a gestão profissional do negócio; a capacitação de 
técnicos e produtores e a difusão de tecnologia.  
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Além disso, o poder público, nos diferentes níveis, desempenhou o papel de melhorar 

a qualidade da educação por meio da capacitação da população; do desenvolvimento de 

tecnologias; do acesso aos mercados de capital e aperfeiçoando as instituições. O papel 

governamental pode ser agrupado em dois conjuntos distintos de ações: 

a) Ações básicas - Iniciativas orientadas para o constante aperfeiçoamento, revisão e 

consolidação legal, bem como para a normalização das atividades do agronegócio 

vinculado à irrigação, envolvendo: 

� Legislação básica e leis de concessão; 

� Normatização e padronização de produtos, equipamentos e insumos agrícolas; 

� Defesa sanitária vegetal; 

� Credenciamento de instituições que certifiquem equipamentos e insumos; 

� Compatibilização da legislação brasileira com a estrangeira, no que tange a 

mercados, produtos e insumos; e 

� Política agrícola e crédito rural. 

b) Ações de suporte – as atividades pertinentes cobriram os seguintes campos 

� Apoio ao desenvolvimento e transferência de tecnologia; 

� Incentivo fiscal e tarifário; 

� Concessão de crédito rural; 

� Infra-estrutura e pólos hidroagrícolas; 

� Sistema de informação (mercado, preços, tecnologias, clima e outros); 

� Capacitação de recursos humanos; 

� Monitoramento do impacto ambiental. 

O objetivo principal deste programa era desenvolver o agronegócio e a agricultura 

irrigada do Ceará, agregando valor aos produtos destinados ao mercado interno e externo de 

frutas, flores, hortaliças e produtos orgânicos. Na sua concepção foi dada uma visão regional 

por meio do Projeto Agropolo e do Projeto Caminhos de Israel.  
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O Projeto Agropolo caracterizou-se por reunir grupos de municípios, que contavam 

com adequada disponibilidade de água, em função de toda uma infra-estrutura econômica 

(estradas, energia, comunicação, transportes, escolas, hospitais e lazer) complementar à 

estrutura de recursos hídricos.  

Configurando assim, um espaço econômico diferenciado, em termos de serviços de 

apoio e de ambiente de negócios, próprios das economias de aglomeração com potencial para 

desenvolvimento da agricultura irrigada onde existia clima e situação de parceria entre o 

governo e a sociedade, objetivando o desenvolvimento da região. 

De acordo com estudos preliminares, foram identificados no Estado do Ceará 6 (seis) 

áreas que reúnem características e vantagens comparativas para se consolidar como 

AGROPOLOS, irradiando crescimento e dinamismo econômico pelas respectivas regiões de 

influência e atraindo o interesse do governo e de investidores privados, internos e externos, 

nos diferentes elos das cadeias produtivas, que são: Baixo Acaraú, Baixo Jaguaribe, Cariri, 

Centro Sul, Ibiapina e Metropolitano. 

PROGRAMA CEARENSE DE AGRICULTURA IRRIGADA (PROCEAGRI) 

O Programa PROCEAGRI do Governo estadual do Ceará contou com os seguintes 

instrumentos para viabilizar a construção de suas políticas e objetivos estratégicos:  

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  

O Governo do Ceará alocou recursos no orçamento anual de suas diferentes 

Secretarias, destinados a realização de infra-estrutura de energia, estradas e comunicação, 

beneficiando áreas de reconhecido potencial para a irrigação e que contemplaram empresários 

decididos a investir no local.  

Adicionalmente, estes recursos contemplaram pequenos produtores e suas 

organizações, que apresentavam potencial para explorar a atividade, o que possibilitou a 

derivação de água, a partir de açudes públicos ou de leitos de rios perenizados, por meio de 

obras de captação e de adução, bem como o financiamento e a implementação de ações 

fundiárias para o reordenamento de pequenas propriedades, a critério das associações dos 

próprios produtores. 
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FUNDO ESTADUAL DE IRRIGAÇÃO (FEIR) 

Criado pela Lei nº 12.532, de 21.12.1995, dispõe sobre a Política Estadual de 

Irrigação, o FEIR é alimentado com recursos do Tesouro do Estado e dos Municípios, por 

transferência da União e por empréstimos e outras contribuições financeiras de entidades 

nacionais e internacionais, entre outras fontes, podendo ser destinado a obras de implantação 

do Programa de Irrigação do Ceará e também para a realização de estudos e pesquisas 

tecnológicas para o desenvolvimento eficiente da irrigação estadual, e da capacitação de 

recursos humanos ligados a atividade. 

O Governo enviou ao Poder Legislativo um projeto de Lei que incluía entre os itens 

financiáveis pelo FEIR, uma Taxa de Equalização Competitiva, destinada a compensar o diferencial 

de custos específicos do produtor cearense com atuação no mercado externo (custos portuários, 

encargos financeiros em operações de crédito para financiamento da exportação e outros), em 

relação aos seus concorrentes internacionais, permitindo-lhes competir com igualdade. 

INCENTIVOS AO CRÉDITO  

As exigências reais para a obtenção de empréstimos de longo prazo era uma 

limitação para que o pequeno produtor tivesse acesso ao crédito junto à rede bancária. Assim, 

com o objetivo de criar oportunidades para que todos pudessem participar do Programa, o 

Governo do Estado do Ceará articulou parcerias para formar um Fundo de Aval, semelhante 

ao Fundo de Aval da Micro e Pequena Empresa (FAMPE), gerenciado pelo SEBRAE, que 

beneficia a pequena e microempresa urbana.  

Esse Fundo de Aval foi constituído com recursos do Estado e dos próprios 

beneficiários e foi destinado a complementar as garantias bancárias exigidas em operações de 

crédito para investimentos realizados por pequenos irrigantes. 

FUNDOS DE INVESTIMENTO  

Os fundos de pensão de previdência privados constituíram uma importante fonte de 

recursos para financiamento de investimentos de longo prazo, como os investimentos em 

agricultura irrigada, não só em face do alto volume disponível, como, principalmente, pelas 

adequadas condições de exigibilidade, quando não se tratava de capital de risco. 
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O Governo do Estado do Ceará dirigiu parte significativa de seu esforço de promoção de 

investimento para atrair fundos de pensão, especialmente os das empresas estatais e os de 

funcionários públicos estaduais, para realizar aplicações e/ou investir em empreendimentos do 

PROCEAGRI. 

PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO (PEC) 

De 1999 a 2002, o Governo do Estado do Ceará promoveu capacitação 

profissional e gerencial como um dos principais eixos da ação do PROCEAGRI, de forma 

articulada com a Secretaria do Trabalho e Ação Social (SETAS).  

OUTRAS FONTES 

Além destes recursos o programa PROCEAGRI pode trabalhar com: Cooperativas de 

Crédito - funcionando como instrumento de captação e reciclagem das atividades exploradas 

na região, por meio dos recursos gerados; Bolsa de Mercadorias e de Futuros, atuando como 

importante fonte de recursos para financiar o custeio de entressafra da produção agrícola, 

proporcionando maior estabilidade ao sistema, com reflexos positivos na redução do risco do 

produtor, como por exemplo, o seguro agrícola, indispensável para minimizar os riscos e as 

incertezas da atividade agrícola, como a ocorrência de perdas provocadas por fenômenos 

climáticos, pragas, doenças e pela pratica de baixos preços no momento da comercialização 

da produção.  

DIRETRIZES POLÍTICAS DO PROCEAGRI 

Ocupação das áreas dos projetos públicos 

Os antigos projetos públicos em operação foram articulados em bases de cunho 

sociais, privilegiando o assistencialismo em detrimento das reais perspectivas de 

desenvolvimento de uma atividade agrícola moderna. Esse modelo, embora criado com boas 

intenções e com amparo na Lei de Irrigação, está superado e, certamente, terá de ser 

recuperado sob o enfoque dos novos paradigmas de uma agricultura que busca ser eficiente, 

competitiva e sustentável. 

Desta forma, as seguintes medidas foram tomadas para viabilizar a produção agrícola 

nos perímetros irrigados do Estado do Ceará: 
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• Criação de distritos privados de irrigação para o gerenciamento das estruturas 

hidráulicas de uso comum (off farm), com delegação por parte do Estado do 

“poder de polícia” para aplicação de penalidades aos usuários do sistema que não 

cumprirem as determinações estatutárias da entidade gestora; e  

• Quando necessário, o poder público aplicava recursos na reabilitação das estruturas 

hidráulicas de uso comum, prevendo-se o total ressarcimento dos investimentos 

nas tarifas da água fornecida. 

Ocupação das áreas de novos projetos  

O projeto público implantado em Tabuleiros de Russas obedeceu os critérios legais e 

normativos implementados de comum acordo com o Governo Federal e Banco Mundial e 

órgão financiador dos empreendimentos. 

Entre eles, o acesso a lotes agrícolas de pequenos produtores (8 hectares) foi 

operacionalizado por meio de criteriosa seleção dos pretendentes, com ampla possibilidade de 

inscrição e critérios objetivos de credenciamento. A comissão de seleção teve representantes 

do poder público e da sociedade civil, no intuito de tornar o processo seletivo transparente e 

participativo.  

Além disso, os produtores selecionados tiveram um prazo para implementarem suas 

atividades agrícolas, já que não foi permitida área ociosa no projeto, pois retardaria o retorno 

econômico e social dos investimentos públicos realizados. 

Áreas dos Projetos Privados 

Os projetos de irrigação em áreas privadas tiveram que se adequar às diretrizes, 

estratégias e políticas do PROCEAGRI, em termos de eficiência gerencial e tecnológica, 

qualidade e produtividade, processos colaborativos, parcerias, capacitação profissional etc. 

A SEAGRI não só utilizou todos os instrumentos de promoção para induzir a adesão dos 

irrigantes de áreas privadas a aderir às ações estratégicas do PROCEAGRI, como não hesitou em 

articular medidas restritivas à livre ação deles, como algumas das previstas na política de uso da 

água. 
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Ocupação do Solo 

As condições naturais da região Nordeste (elevada insolação, altas temperaturas, 

baixa umidade do ar), permitiram a produção de frutas e de hortaliças com melhor qualidade e 

melhores preços o que propiciou um expressivo valor agregado à produção, viabilizando os 

investimentos necessários à prática da irrigação.  

Diante da dinâmica dos mercados, pode-se verificar que os conhecimentos e as 

tecnologias estavam sempre se renovando, juntamente com a rotação de culturas, que tinha 

como finalidade a proteção do solo e a realização de procedimentos fitossanitários. Portanto, a 

cesta de produtos seguiu de acordo com a demanda interna e externa, conforme parâmetros de 

qualidade e preço. 

Uso da Água 

A legislação proporcionou o devido controle dos diversos usos da água, buscando 

torná-los sustentáveis, otimizando sua distribuição e garantindo seu retorno social e 

econômico.  

O Estado do Ceará foi pioneiro no estabelecimento de um marco legal, a Lei 

Estadual dos Recursos Hídricos (Lei n° 11.996/92, de 24.7.1992) e de marco institucional, a 

Secretaria de Recursos Hídricos (SRH) e da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos 

(COGERH), a ela vinculada. Tratando a água como bem público de uso privado, sob outorga 

do Governo Federal e Estadual com controle social e com valor econômico, portanto, sujeita à 

tarifação. 

No Estado do Ceará, não obstante a organização dos usuários por meio de comitês de 

Bacias, a instrumentalização da outorga dos direitos de uso da água, a introdução do sistema 

de tarifação de água bruta e o monitoramento dos mananciais inter-anuais, ainda se observou, 

de forma freqüente e em larga escala, desperdícios e alocações perdulárias de água, em 

contraste com o aumento da escassez pelo constante crescimento das demandas. 

O setor agrícola ainda é o que mais demanda água, sendo que os desperdícios e a 

ineficiente utilização deste fator de produção merecem uma imediata e forte intervenção por 

parte do Estado, pois o crescimento sustentável da agricultura irrigada do Ceará depende do 

uso eficiente da água entre os seguimentos da sociedade que a utilizam. 
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Atualmente, a política de uso da água na agricultura irrigada está centrada na busca da 

otimização da alocação eficiente deste recurso natural escasso, por meio das seguintes premissas: 

• O mais alto retorno social e econômico do uso dos recursos hídricos; 

• A sustentabilidade, de modo a atender as gerações presentes sem comprometer 

as futuras; 

• Combate sistemático ao desperdício. 

Os principais instrumentos dessa política são: cadastro dos irrigantes, outorga de direitos 

de uso da água, tarifação e cobrança pela água fornecida, controle das vazões derivadas, combate 

ao desperdício (melhorando a eficiência dos sistemas de irrigação), incentivo e penalidades. 

Organização da Produção 

A produção agrícola sob irrigação foi inserida no contexto de mercados abertos 

atendendo a novos padrões de competitividade. Outros elementos, além da organização dos 

produtores, como forma de compor os fatores produtivos nos limites da fazenda é apenas uma 

parte do trabalho de organização da produção.  

A necessidade de organizar os agentes das novas atividades extrapola as fronteiras da 

fazenda, estendendo-se pelas cadeias produtivas. Portanto, foi necessário o entendimento dessa 

nova forma de organização por parte dos agricultores de forma a assegurar sua inserção, com 

competitividade, no mundo dos agronegócios. A integração dos produtores nas cadeias produtivas 

costuma ocorrer das seguintes formas: 

a) Sistema agroindustrial 

As ““Packing House”s” foram apontadas como alternativas para viabilizar a 

agricultura do Nordeste, a fim de ofertar produtos perecíveis em perfeitas condições aos 

grandes centros consumidores da região Sudeste, Sul, Europa e Estados Unidos, que exigem 

beneficiamentos como: seleção, limpeza, tratamento físico ou químico, acondicionamento, 

embalagem, rotulagem, refrigeração etc, indispensáveis à manutenção das condições 

higiênicas, nutricionais, organolépticas e ao prolongamento da vida útil dos produtos 

dispostos em prateleira nos centros varejistas. 
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b) Sistema cooperativista 

Este sistema foi útil à inserção competitiva dos produtores nas cadeias produtivas, 

por meio das seguintes ações: Estruturação das entidades para melhor desempenharem suas 

funções, dotando-as de recursos tecnológicos compatíveis com suas necessidades; 

Profissionalização da gestão; Definição do marco regulatório do sistema para explicitar 

adequadamente os direitos e deveres dos associados e equacionando a elevada inadimplência 

bancária dos associados. 

 

c) Sistema de trading companies  

As trading companies exerceram uma importante função de aproximar os 

compradores dos vendedores, oferecendo múltiplos serviços de comercialização. Atualmente 

o setor de frutas e hortaliças é dominado por reduzido número de empresas multinacionais, 

que dispõem de sólida estrutura capaz de organizar a produção, refrigeração, transporte, 

desembaraço aduaneiro e distribuição dos produtos perecíveis nas redes de supermercados no 

mercado externo.  

Sabendo disso o PROCEAGRI articulou suas ações objetivando atrair trading 

companies para atuar no Estado do Ceará, pois estas são detentoras de boa fatia do mercado 

mundial de frutas e hortaliças.  

d) Sistema de corretagem 

Os corretores são agentes compradores ou vendedores que recebem comissões sobre 

o valor da mercadoria transacionada. Esse sistema tem sido adaptado e aperfeiçoado para o 

mercado de frutas, especialmente para o melão no Rio Grande do Norte, porque oferece, entre 

outras vantagens, a diminuição dos custos de comercialização com a otimização dos meios de 

transporte. 

e) Sistema de produção sob integração 

O sistema de integração da produção consiste no fornecimento dos insumos e 

serviços de assistência técnica pela empresa integradora, cabendo ao produtor a combinação 

dos fatores e a alocação da mão-de-obra para concretização da produção pactuada. A empresa 
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integradora se responsabiliza pela aquisição, beneficiamento, comercialização da produção, 

remunerando o agricultor no preço de mercado no ato da compra. 

f) Sistema de empresa âncora 

É um caso particular de integração, as âncoras são empresas de grande porte, 

detentoras de tecnologia e com acesso ao mercado, fazem parcerias com pequenos e médios 

produtores, oferecendo-lhes vários benefícios: a) servem de modelo prático do uso de 

modernos processos de produção e gerência; b) desenvolvimento e transferência de 

tecnologia; c) garantia da comercialização da produção; d) financiamento para custeio; e) uso 

de sua marca; f) promoção comercial, marketing e planejamento com visão de longo prazo. 

Assim, este sistema tratou-se de uma alternativa eficaz no apoio a implantação e 

consolidação do PROCEAGRI, sendo feitos esforços para o seu adequado funcionamento no 

Ceará, colocando-o a serviço da melhoria de renda dos agricultores. 

g) Capacitação 

A política de capacitação do PROCEAGRI centrou-se na visão de que o 

desenvolvimento humano foi o objetivo maior do progresso e que o vetor da educação 

representou a base do crescimento sustentável, tendo incorporado os seguintes atributos: 

Complementariedade: cursos ofertados, mas articulados com a educação básica; Atualidade e 

continuidade: treinamentos baseados em novas informações e tecnologias; Qualidade: 

melhoria do ensino, tornando-o eficaz; Pertinência: treinamento voltado para as reais 

demandas dos produtores; Parceria: visa à parceria do setor produtivo com o ensino; 

Descentralização: criação de alternativas para a capacitação profissional nos locais de 

trabalho, por meio de acordos com as entidades envolvidas no setor agrícola; Abrangência: 

busca a capacitação do agente produtivo de modo que possa atuar em todos os elos das 

cadeias produtivas; Universalidade: a capacitação está aberta a todos os envolvidos com a agricultura 

irrigada. 

Assentados nos princípios e diretrizes acima citados, a capacitação e o treinamento 

foram ofertados em sintonia com as demandas geradas, enfocando os seguintes públicos-alvo: 

técnicos, agricultores, gestores, parceiros e futuros irrigantes. 
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CAPITULO IV - MATERIAL E MÉTODOS 

4.1  Área Geográfica de Estudo 

O Agropolo Baixo Jaguaribe, localizado na região Semi-Árida do Ceará, abrange 

aproximadamente 9,79% (14.100km²) da área total do Estado, com uma população de 380 mil 

habitantes, compreendendo os municípios de Limoeiro do Norte, Morada Nova, Russas, 

Jaguaruana, Quixeré, São João do Jaguaribe, Itaiçaba, Aracati, Icapuí, Palhano e Tabuleiro do 

Norte. Localiza-se próximo a grandes centros consumidores, bem como dos portos do 

Mucuripe e Pecém (Ceará), Natal (Rio Grande do Norte) e Suape (Pernambuco) (Mapa 1). 

Este Agropolo figura-se como uma das áreas de grande potencial para o desenvolvimento da 

irrigação e do complexo agroindustrial (FRANÇA, 2000). 

Mapa 1 - Localização do Agropolo Baixo Jaguaribe 

O Agropolo apresenta uma diversificada base de recursos naturais devido a 

variabilidade de seu relevo, constituído por uma base geográfica formado por serras, vales 

com aluviões, tabuleiros altos e áreas de sertão. Isso confere ao Agropolo uma base de 

recursos naturais e vantagens comparativas significativas para o crescimento e dinamização 

de toda a área sob sua influência, atraindo o interesse crescente de investidores privados 

internos e externos, que participam dos vários elos das cadeias produtivas que o compõe.  
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Os municípios que compõem o Agropolo Baixo Jaguaribe se especializaram em 

diversas atividades, conforme a base de recursos naturais locais existentes e o investimento 

governamental, podendo-se dizer que nestes municípios predominam a fruticultura, a cultura 

do arroz, a olericultura e a pecuária. Tendo como vantagens competitivas: infra-estrutura 

implantada, mão-de-obra qualificada, centros de treinamento – CENTEC e Centro Vocacional 

Tecnológico (CVT), além da proximidade com os mercados europeu e americano. 

No aspecto produtivo, esse Agropolo se destaca por possuir importantes projetos 

públicos de irrigação e grandes áreas irrigadas privadas com diversificação da produção como 

os grandes projetos de irrigação Jaguaribe/Apodi (5.393 ha), Morada Nova (4.333 ha) e 

Tabuleiro de Russas (14.508 ha). Existem também grandes projetos privados de irrigação para 

a produção de frutas e grãos (DNOCS, 2008). 

Os principais projetos públicos e privados de irrigação são: 

� Projeto Jaguaribe/Apodi – produção de algodão, feijão, milho verde, sorgo, 

pimentão, tomate, ata, goiaba, graviola, melancia, mamão, banana, manga e 

melão; 

� Projeto Morada Nova – centrado na produção de arroz; mas também produz 

feijão, banana, acerola, coco, graviola, e capim de corte; 

� Projeto Tabuleiro de Russas – destinado à fruticultura e olericultura para consumo 

no mercado interno e para a exportação; 

� Projetos de iniciativa privada – com o cultivo de melão, banana, coco, manga, 

acerola, uva e graviola. 

� Pequenas agroindústrias instaladas para o processamento de polpa de frutas e de 

produtos lácteos. 

A exploração racional de todas as potencialidades da região semi-árida do Baixo 

Jaguaribe com produção de grãos, agricultura irrigada com fruticultura e olericultura é 

favorecida pela existência de mão-de-obra abundante, pela capacidade empreendedora dos 

produtores, pela mobilização das comunidades, pelo clima e pela farta disponibilidade de 

recursos naturais – solo e água (proveniente do Orós e proximamente do Castanhão), 

configuram fatores de atração de agroindústrias e mercado de insumos, favorecendo o 

estabelecimento das cadeias de produção de frutas, grãos, carnes e lácteos. 
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BACIA DO BAIXO JAGUARIBE  

Na bacia do Baixo Jaguaribe, há somente um açude monitorado, o açude Santo 

Antônio de Russas, que possui uma capacidade de 27,77 milhões de metros cúbicos.  

A média das precipitações anuais incidentes sobre a bacia hidrográfica do Baixo 

Jaguaribe a partir de 1974 é de 817,6 mm. Em termos de áreas plantadas pela iniciativa 

privada em todo baixo vale, sobressaem as culturas de: banana, melão, coco, manga, acerola e 

uma produção incipiente de uva, graviola e goiaba (Figura – 2).  

Figura 2 - Produção de Melão Irrigado em Limoeiro do Norte – CE 

Fonte: Banco do Nordeste, 2000. 

VANTAGENS COMPETITIVAS  

O Agropolo Baixo Jaguaribe, por intermédio do Açude Castanhão, tem capacidade 

para irrigar mais 30 mil ha. A região é bem servida pela rodovia BR 116. Os primeiros 60 km 

desta estrada estão sendo alargados, o que facilitará ainda mais o deslocamento de veículos. 

O Agropolo possui serviços de telecomunicações em expansão, com grande parte da 

área já interligada por telefonia celular. Conta com disponibilidade de energia elétrica, 

fornecida pela Companhia Energética do Ceará (Coelce), para atender toda a demanda, possui 

ainda um aeroporto com estrutura para operar aeronaves de grande porte. Conta também com 

611 indústrias, 18 estabelecimentos bancários que disponibilizam linhas de financiamento de 

longo prazo adequada e com encargos competitivos, o CENTEC que forma tecnólogos para 

atender a demanda do Pólo, contando ainda com hospitais, escolas de primeiro e segundo grau 

e o Centro Tecnológico. 
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O Agropolo Baixo Jaguaribe já conta com uma certa estrutura de logística de 

transporte, tanto para produtores quanto para atacadistas de grandes centros como Fortaleza, 

Natal, João Pessoa e Recife. O escoamento da produção de melão do Agropolo Baixo 

Jaguaribe para o mercado interno e externo é realizado em parte por meio da Estrada do 

Melão, trecho de 42 quilômetros da rodovia CE-377, que liga as áreas de produção de 

Quixeré, no Ceará, ao município de Baraúnas, no Rio Grande do Norte, reinaugurada em 

2002. A estrada já existia, mas era de piçarra, o que provocava trepidações que prejudicavam 

o fruto no transporte. Durante o percurso, a poeira sujava o melão e os tremores causados por 

pedras e cascalhos faziam as sementes se desligarem da polpa. 

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento instalou um posto de 

fiscalização na região de Quixeré, onde se localiza a chamada "estrada do melão", 

beneficiando os produtores e facilitando as exportações. No tocante a infraestrutura, o Porto 

de Pecém já conta com uma sala climatizada para receber frutas e hortaliças. 

O Terminal Portuário é uma referência no que se refere à exportação das frutas 

produzidas no Nordeste. Em setembro de 2003, foi realizado um embarque de 7.000 toneladas 

de melão cearense em 154 contêineres exportados para a Europa. Em 2004, o porto 

movimentou cerca de 205 mil toneladas de frutas “in natura”, destinadas à Comunidade 

Européia e aos Estados Unidos. Sendo as frutas mais movimentadas no Porto do Pecém, em 

2004: banana (54.229 toneladas), melão (47.928 toneladas), manga (43.401 toneladas) e o 

abacaxi (11.752 toneladas). 

A região tem um grande potencial para exportação, pois fica eqüidistante dos portos do 

Mucuripe em Fortaleza, do porto do Pecém (200 a 250 km de distância), do porto de Natal (350 

km) e de Recife/Suape (600 km). Apesar de não possuir ferrovias (Mapa 2), a região é servida 

pela rodovia BR 116 (Mapa 3), sendo a principal via de escoamento da produção do Agropolo 

para a cidade de Fortaleza e para os Portos do Mucuripe e Pecém (rota norte) ou ainda pela 

rodovia BR 304 para Mossoró e Natal (Rota Leste). 

Os principais corredores de exportação são: ROTA NORTE: Rodovia BR 116 - para 

Fortaleza e Porto do Pecém e ROTA LESTE: Rodovia BR 304 para Mossoró e Rodovia BR 

304 para Natal. 
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Mapa 2 - Estrutura rodoviária do Agropolo Baixo Jaguaribe 

Fonte: IPECE. 
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Mapa 3 - Linhas férreas que cortam o Agropolo Baixo Jaguaribe 

Fonte: IPECE. 
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Tabela 2 - Distância aproximada entre o Agropolo Baixo Jaguaribe e os principais centros de 

consumo do país. 

Local Distância Aproximada (km) Local Distância Aproximada (km) 
São Luís 1.245 Aracaju 910 
Teresina 810 Salvador 1.130 
Fortaleza 210 Brasília 2.200 
Natal 510 São Paulo 2.964 
João Pessoa 690 Rio de Janeiro 2.642 
Recife 800 Belo Horizonte 2.365 
Maceió 930 Vitória 2.234 

Fonte: Banco do Nordeste, 2000. 

Tabela 3 - Informações de População, área, densidade demográfica e PIB per capta (US$) da 

região do Agropolo Baixo Jaguaribe 

Informações 
População 

(2000) 
Área 
(km²) 

Densidade  
Demográfica  
(hab./km²) 

(2000) 

PIB  
Total 
(R$) 

(2006) 

PIB  
per capita  

(R$) 
(2006) 

Ceará  8.217.085 146.348 56,15 46.309.883,80 5.635,80 
Pólo Baixo Jaguaribe  380.615 9.989 38,10 1.928.266,56 5.066,19 
Limoeiro do Norte  55.474 768 72,23 331.892,25 5.982,84 
Russas  65.268 1.607 40,61 347.203,84 5.319,66 
Morada Nova  68.456 2784 24,59 243.215,20 3.552,87 
Jaguaruana  32.557 743 43,82 142.745,48 4.384,48 
Aracati  68.673 1.270 54,07 378.639,79 5.513,66 
Quixeré  19.124 598 31,98 171.215,42 8.952,91 
São João do Jaguaribe  9.117 286 31,88 27.806,38 3.049,95 
Palhano  8.329 437 19,06 22.773,94 2.734,29 
Tabuleiro do Norte  28.570 829 34,46 96.101,16 3.363,71 
Icapuí  17.819 428 41,63 138.136,42 7.752,20 
Itaiçaba  7.228 239 30,24 28.536,69 3.948,08 

Fonte: IBGE, (2008). 

O Agropolo Baixo Jaguaribe apresenta a grande vantagem da proximidade com os 

grandes centros consumidores (Tabela 2). A distância do seu ponto mais extremo para 

Fortaleza é de 350 km. Os grandes centros produtores distam menos de 200 km desta capital.  

O Agropolo Baixo Jaguaribe possui uma densidade demográfica de 28,51 hab./km² 

compreende uma área de 9.989 km², correspondendo a 6,83% do território do Estado (Tabela 3). 

As distâncias do Agropolo Baixo Jaguaribe para os principais centros de consumo do 

Brasil e do exterior são relativamente curtas. O fato de não existirem ferrovias (Mapa 3), nem 

hidrovias, não chega a ser relevante no encarecimento do transporte. No entanto, existe uma 
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série de marcos críticos que impedem o seu desenvolvimento completo, requerendo um bom 

volume de investimentos.  

As principais deficiências se dão na parte rodoviária, nos aspectos de melhoria das 

estradas existentes, de construção das estradas vicinais, da interligação de asfalto do Pólo com 

a cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, energia elétrica em toda área, telefonia, 

armazenagem, ““Packing House”s”, câmaras frias e às relacionadas com a qualidade de vida 

e o progresso social, como escolas, abastecimento d´água, esgotamento sanitário e tratamento 

de resíduos líquidos e sólidos. 

4.2  Justificativa da Área Geográfica de Estudo 

O estado do Ceará tem excelentes condições para a produção de melão voltada tanto 

para o mercado interno quanto para a exportação. O clima seco, o solo arenoso, a 

uniformidade da duração do dia, a baixa umidade relativa do ar são características que 

provêem a base de recursos naturais para a produção de melão.  

No Ceará, o melão pode ser produzido quase todos os meses do ano. Durante os 

períodos em que o melão é escasso no mercado europeu, que ocorre de setembro a fevereiro, 

o melão cearense começa a entrar no mercado europeu, devido ao início da paralisação da 

produção espanhola, guando o Brasil está atuando praticamente só, o que favorece a obtenção 

de melhores preços. 

4.3  Justificativa da Cadeia Produtiva do Melão  

As oportunidades que se abrem diante da ação sistêmica do “agribusiness” do melão 

possibilitam uma atuação mais eficiente e competitiva, além de agregar maior valor à produção 

local, isso permite incrementos sustentados no nível de emprego e de renda para a região. 

A região do Agropolo Baixo Jaguaribe foi responsável, em 2007, por 99,5% da área 

plantada com melão e 99,5% dessa produção dentro do estado do Ceará. Naquele ano, o 

melão ocupou 8,1% da área total plantada com frutas, e 3,7% da área plantada total no 

Agropolo Baixo Jaguaribe (IBGE/PAM, 2008). O que configura a atividade como um 

importante produto agrícola para a economia local (Figura 3), valorizando o espaço rural, por 

meio de padrões técnicos elevados, variedades mais produtivas, insumos modernos e sistemas 

de irrigação mais eficientes. 
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A instalação de ““Packing House”s”, na região demonstra a preocupação e o grau de 

profissionalismo com que o produtor está atuando no mercado ao buscar atender os gostos e 

preferências do consumidor. 

Figura 3 - Área com plantio de melão em Aracati. 

Fonte: SEAGRI. 

4.4  Técnicas de Pesquisa 

4.4.1  Método de análise 

O método utilizado para a exploração do melão na região do Agropolo Baixo 

Jaguaribe foi o sistêmico, pois permitiu focalizar os aspectos fundamentais da 

sustentabilidade econômica, ambiental e social da sua cadeia produtiva. A segmentação do 

mercado foi uma ferramenta central para a diferenciação dos agentes econômicos entre os 

diferentes elos. 

A caracterização dos segmentos por meio de pesquisas de campo facilitou a análise 

da estrutura de cada elo da cadeia produtiva do melão na região do Agropolo Baixo Jaguaribe, 

com base na tipologia dos diferentes agentes econômicos, mas fundamentalmente, 

possibilitou um estudo da articulação existente entre os diferentes segmentos, o que foi uma 

grande vantagem que o enfoque sistêmico conferiu ao estudo da cadeia produtiva do melão na 

região do Agropolo Baixo Jaguaribe, pois permitiu verificar as limitações e potencialidades 

existentes ao longo da cadeia produtiva, ressaltando os aspectos de competitividade, eficiência 

e eqüidade, que são decisivos para se construir a sustentabilidade da atividade na região. 

Neste estudo, a cadeia produtiva do melão foi delimitada em três segmentos principais: 

fornecedores de insumo, agrícola e mercado, ficando os insumos e os aspectos institucionais 
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como parte do ambiente interativo, sugerido no Anexo-B. Destaca-se a existência de um fluxo de 

insumo/matéria prima no sentido produtor – consumidor, e em sentido contrário, um fluxo 

monetário que sanciona a compra de tecnologias, produtos e serviços utilizados no processo 

produtivo tornando o consumidor final o agente econômico primordial para a avaliação da 

atividade econômica. 

4.4.2  Levantamento formal dos dados 

Os dados secundários foram coletados junto a documentos oficiais, publicações 

científicas, internet, documentos institucionais e fontes estatísticas como o IBGE, Ministério 

do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, ADAGRI, EMBRAPA, SDA, FAO, 

EUROSTAT, Instituto Agropolos, Agencia de Desenvolvimento Econômico, Banco do 

Nordeste e em outros órgãos envolvidos no processo.  

A coleta de dados primários foi realizada por meio de entrevistas junto à um grupo 

de 21 pequenos produtores independentes do Município de Aracati em 2002, localizado no 

Agropolo Baixo Jaguaribe, conhecido como Grupo de Produtores de Melão de Aracati 

(GMA).  

As entrevistas foram baseadas nas hipóteses iniciais definidas como determinantes para a 

avaliação da “sustentabilidade da cadeia produtiva do melão”, tendo como parâmetro base o uso 

dos seguintes indicadores: aspectos econômicos, relações de insumo/produto, nível de consumo, 

sistema de transporte, processo de beneficiamento, embalagem, armazenagem, preços dos 

insumos e do melão, informações de mercado, qualidade do produto etc., que podem influenciar 

direta ou indiretamente neste estudo. As entrevistas seguiram o roteiro que está no Anexo F. 

Também foram entrevistados outros atores da cadeia produtiva por meio de 

entrevistas realizadas junto a informantes qualificados de cada elo da cadeia: Governo (IBGE, 

SEAGRI, SINDIFRUTA, IPECE, Banco do Nordeste, Banco do Brasil), empresa privada 

produtora de sementes (PETOSEED) e o Grupo de Produtores de Melão de Aracati, empresas 

de pesquisa (EMBRAPA Agroindústria Tropical), Universidade Federal do Ceará. Agências 

de Exportação e com a CEASA-CE. No caso das médias e grandes empresas, estas foram 

caracterizadas por meio de pesquisa documental em seus sites de divulgação e por meio de 

entrevistas no FRUTAL com seus representantes. 
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4.5  Ferramentas de Análise 

4.5.1  Analise tabular descritiva 

Na análise dos objetivos específicos, foi utilizada a descrição tabular descritiva para 

caracterizar melhor os aspectos técnicos de produção, colheita e pós-colheita; identificar e 

analisar os atores sociais da cadeia produtiva do melão na região do Agropolo Baixo Jaguaribe; 

analisar o mercado externo e interno; analisar a variação sazonal do melão amarelo e cantaloupe 

na região Metropolitana de Fortaleza; descrever e analisar os resultados do modelo de logística 

Multirregional de comércio e o modelo de programação linear multiobjetivo.  

Configurando a descrição dos dados coletados e processados, foi levada em 

consideração a evolução do setor em cada localidade produtora, o produto em si, o mercado, a 

organização empresarial local, os serviços oferecidos pelas instituições e pelas empresas que 

fornecem insumos, a posição dos principais produtores e concorrentes no ambiente do 

mercado externo, as tendências de inovação, o ambiente empresarial e institucional, os pontos 

fortes e fracos do setor, perspectivas, avaliação com relação às exigências do mercado 

consumidor e as políticas direcionadas para o fortalecimento da atividade da cadeia produtiva 

do melão no Agropolo Baixo Jaguaribe – Ceará. 

Os dados foram agrupados em tabelas e quadros contendo informações primárias e 

secundárias coletadas ao longo da pesquisa, no que concerne à produção, área plantada, 

produtividade, preço etc. 

As tabelas e quadros demonstram as ações realizadas pelos Órgãos governamentais, 

além de demonstrar o processo de organização da produção, distribuição e comercialização 

dos produtos e insumos utilizados na cadeia produtiva do melão, dispondo as informações 

sobre custos, rentabilidade, recursos disponíveis, análise financeira e econômica referente à 

produção de melão no Agropolo Baixo Jaguaribe. 

4.5.2  Variação sazonal nos preços de melão 

a) Índice Estacional 

Foi calculado por meio do método da Média Geométrica Móvel Centralizada. Com 

este método isolou-se o componente sazonal (estacional) da série histórica de preços do 

melão. 
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Os principais componentes do preço dos produtos agrícolas são: 

a) Variação de tendência (VT) 

b) Variação sazonal ou estacional (VE) 

c) Variações cíclicas (VC) 

d) Variações esporádicas ou irregulares (VI) 

Pressupõe-se que os preços são formados pelo produto dos diversos componentes, 

como expresso a seguir: 

Preço (P) = VT . VE . VC . VI (1) 

A análise de séries temporais pela sua representação gráfica, permite observar seus 

diferentes componentes: tendência, variações cíclicas, irregulares, sazonais e qualitativas. 

Tendência: é uma variação apresentada pelas séries temporais e pode ser de 

crescimento, decréscimo e constante. 

Cíclicas: as variações cíclicas ocorrem devido aos ciclos biológicos de uma cultura 

ou a diversos fatores que em conjunto se fazem sentir sobre a série estudada. Os 

ciclos não se repetem de modo exatamente igual. A extensão, amplitude e 

continuidade são irregulares, mas certas características cíclicas são úteis na 

elaboração de previsões de médio e longo prazo. 

Irregulares: as flutuações irregulares têm como causa fatores exógenos e variações 

casuais. Os fatores exógenos se referem a situações de calamidade pública, 

enchentes, incêndios, guerras etc. As variações causais estão associadas a um grande 

número de causas e tem características similares aos erros aleatórios. 

Sazonais: origina-se pelo movimento da terra, resultando em variações de 

temperatura, luminosidade e comprimento do dia, entre outras coisas. As flutuações 

sazonais se repetem a intervalos regulares dentro do ano. É o caso dos produtos 

agrícolas e de atividades afins. A extensão da variação sazonal de preço depende do 

custo de estocagem do produto ou, caso o produto não seja estocável, do custo 

marginal de produção e transporte do produto na entressafra.  
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Qualitativas: os diferenciais de preço entre produtos de diferentes qualidades 

(classes ou padrões), em certo ponto do tempo, resultam de níveis específicos de 

oferta e procura de tipos de produto. Com o passar do tempo, os diferenciais de preço 

atribuídos à qualidade, podem variar em virtude do deslocamento da curva de oferta 

e procura. Visto que, as funções de demanda de cada um dos tipos de produto são 

estreitamente inter-relacionados por meio do grau de substituição entre as classes ou 

padrões, sendo também, as variações de preço altamente relacionadas entre si. 

Parte-se do pressuposto de que os cincos componentes das séries temporais são 

resultantes de uma complexidade de fatores que atuam de forma interdependente. Portanto, as 

variações totais observadas nas séries temporais são, de acordo com o caso, resultado da soma 

ou produto dos diversos componentes de variação.  

b) Cálculo da média geométrica móvel 

Deflacionando os preços, por meio de um índice adequado (o Índice Geral de Preços 

calculado pela Fundação Getúlio Vargas, publicado na Revista Conjuntura Econômica), 

teoricamente estamos retirando da serie o componente inflacionário (cíclico), o que se efetua 

pela divisão do preço por (VC) na expressão (1): 

P = VT . VE . VC . VI = VT . VE . VI     1.1 
VC 

O passo seguinte consiste em calcular as médias móveis de 12 meses com a 

finalidade de isolar a tendência, ou seja: 

P = VT . VE . VI = VE . VI       1.2 
VT 

Depois é calculado o total móvel de 24 meses e sua média correspondente. 

Finalmente, para isolar as variações irregulares (VI) calcula-se o preço corrigido como 

percentual (%) da média móvel, isto é: 

P = VE . VI = VE         1.3 
VI 

Para a parte inicial do estudo teremos os seguintes passos: 

(1)  Preço médio corrente 
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(2)  Índice F.G.V. 

(3)  Preço corrigido (1) : (2) . 100 

(4)  Total móvel de 12 meses ( se coloca em julho) 

(5)  Total móvel de 24 meses ( se coloca em julho) 

(6)  Média móvel de 24 meses (5) : 24 (se coloca em julho) 

(7)  Preço corrigido como % da média móvel (3) : (6) . 100, conforme formula 1.3. 

Para este cálculo foram considerados os preços médios correntes do melão no 

atacado. Para o cálculo da média dos índices estacionais utilizou-se a média geométrica móvel 

por meio da seguinte formula: 

tG = 12 5,0
6t5t5t

5,0
6t PP...PP ++−− ×××× ,      1.4 

De modo que: 

Gt : é a Média Geométrica Móvel dos preços referentes ao mês “t”; 

Pt : é o preço no mês “t”, onde se centraliza a série histórica; 

Pt ± i : é o preço no mês “t”, sendo no mês t = janeiro,..., dezembro, e i = 1,..., 6. 

Utilizando esta metodologia se perdem as 6 (seis) primeiras informações mensais do 

primeiro ano e as 6 (seis) últimas informações do último ano da série de anos estudada, 

devido à necessidade de centralizar os índices estacionais no mês de julho do primeiro ano da 

série utilizada. Portanto, a perda destes dados se constitui numa desvantagem desta 

metodologia. 

c) Cálculo do Índice Estacional 

Dividindo os preços deflacionados pelas respectivas médias geométricas móveis 

centralizadas, e multiplicando por 100, têm-se: 

tI = 
t

t

G

P
100× ; tal que       1.5 

 
I t : Índice Estacional para o t-ésimo mês; 

Pt ± i : preço no “t-ésimo mês”, 

Gt : Média Geométrica Móvel referente ao mês “t”. 
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d) Cálculo da Média Geométrica dos Índices Estacionais 

Dividindo os preços deflacionados pelas respectivas médias geométricas móveis 

centralizadas, e multiplicando por 100, têm-se: 

t

__

I = 
t

t

G

P
100× ; onde       1.6 

t

__

I  : Índice Estacional médio para o t-ésimo mês; 

Pt : preço deflacionado no t-ésimo mês; 

Gt :média geométrica móvel relativa no t-ésimo mês.  

 
e) Cálculo da Média Geométrica dos Índices Estacionais 

It = ( ∏ It )
1/ n  sendo que       1.7  

 
 

It : Média Geométrica dos Índices Estacionais para o t-ésimo mês; 

∏ It : produto dos Índices Estacionais dos preços para o t-ésimo mês; 

n : número de anos da série histórica estudada. 

f) Cálculo do Fator de Correção (FC) 

O fator de correção corresponde ao logaritmo da Média Geométrica do somatório da 

média dos Índices Estacionais, dividido pelo logaritmo de 12 x 100 = 1200: 

 
1200Log

ILog
FC

12

1i

t

__

∑
==         1.8 

t

__

I : Média Geométrica dos Índices Estacionais para o t-ésimo mês. 

g) Cálculo do Índice Sazonal 

Para obter os valores do Índice Sazonal para cada mês, procede-se da seguinte 

maneira: 

IS = t

__

I  x FC tal que       1.9 

IS : Índice sazonal; 

FC : fator de correção; 

t

__

I  : Média Geométrica dos Índices Estacionais para o t-ésimo mês. 
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h) Calculo do desvio padrão 

1n

)XX(
S

2
i

−
−

= ∑  ; de modo que;    1.10 

x i = valor de cada um dos meses 

x = média dos meses 

n = número de anos da série. 
 

i) Cálculo do Limite Inferior e Superior 

LI = IE – S         1.11 

LS = IE + S        1.12 

j) Figura 

4.5.3  Modelo multirregional: maximização do lucro 

As regiões e os centros de captação e consumo estão localizados em outras regiões, o 

que vem a exigir um estudo logístico para se determinar o local de consumo ou de captação 

que resulte no menor custo de transporte possível. O modelo multirregional permitiu, por 

meio de um modelo de programação linear, otimizar a distribuição geográfica da produção entre 

os centros de consumo que resulte no menor custo de transporte (MARQUES & AGUIAR, 

1995). 

Este modelo é um caso especial de programação linear, onde, na sua forma mais 

simples, se trabalha com a hipótese de oferta, demanda e preços fixos, podendo também 

incorporar as funções de oferta e demanda. Considerou-se que o melão é um produto que 

apresenta sazonalidade de preço e de quantidade ofertada ao longo do ano, variando de acordo 

com as condições de clima e de mercado. O modelo desenvolvido neste trabalho procurou 

captar este efeito. 

As informações que compõem este modelo podem ser visualizadas conforme    

Tabela 4, onde as colunas de 1 a n representam os locais de consumo/captação e as linhas de 1 

a m, as diversas regiões de produção. A última coluna fornece a produção total de cada região 

(ai) e a última linha fornece o consumo/captação de cada local (bi). O lucro obtido por unidade 

transportada de cada região produtora (i) para cada local consumidor/captação (j) (Lij) aparece no 

corpo da Tabela 4. 
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Para maximizar o lucro com a comercialização da quantidade (Xij) entre a região 

produtora e o mercado de consumo/captador, considerou-se a demanda igual à oferta. Para tal, 

o modelo de logística de transportes multirregional é expresso da seguinte forma: 

MAX ij

m

1i

n

1j
ij XLZ ×=∑∑

= =

 (Max. Lucro)     1.13 

Sujeito a: 

)n,...,1i(aX i

m

1i
ij ==∑

=

(enviado de i = disponível em i); 

)m,...,1j(bX j

n

1j
ij ==∑

=

(enviado de j = demandado em j); 

X ij ≥ 0 (i = 1, 2, ... , m / J = 1, 2, ..., n) (não negatividade). 

Tabela 4 - Informações para o modelo Multirregional. 

Regiões de Consumo/Captação 
Regiões de Produção 

1 2 3 ... n 
Oferta da 
Região i 

1 L11 L12 L13 ... L1n a1 

2 L21 L22 L23 ... L2n a2 
3 L31 L32 L33 ... L3n a3 
: 
• 

: 
• 

: 
• 

: 
• 

: 
• 

: 
• 

m Lm1 Lm2 Lm3 ... Lmn am 

Demanda da Região J b1 b2 b3 ... bn Σ ai = Σ bj 
Fonte: MARQUES & AGUIAR, 1995 

Quando a oferta é diferente da demanda, supomos que inicialmente, a oferta total de 

melão proveniente dos centros dos municípios produtores seja maior que a demanda total 

gerada pelos centros de consumo, isto é: 

m n 

Σ ai - Σ bj = d > 0 

Neste caso, deve-se criar um destino artificial j = n + 1, com o requerimento 

correspondente b n+1 = d, e fazer o coeficiente do lucro igual a zero, isto é, L i, n+1 = 0, para i = 

1, 2, ..., m. A variável X n+1 na solução ótima irá mostrar como o excesso de oferta é 

distribuída entre as fontes. 

Mas quando a demanda total é maior que a oferta , isto é: 

n m 

Σ bj - Σ ai = d > 0 
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Neste caso, deve-se criar uma origem (oferta) artificial i = m + 1, com a 

correspondente disponibilidade a m+1 = d, e imputar coeficiente de custo zero para o destino, 

isto é, L m+1, j = 0, para j = 1, 2, ..., n. O valor ótimo para a variável mostrará como as 

necessidades insatisfeitas são distribuídas entre os destinos. De forma que a oferta se iguala à 

demanda total. 

O modelo levou em consideração a sazonalidade de preços nos mercados 

consumidores e a sazonalidade de oferta, em relação à quantidade, do Agropolo Baixo 

Jaguaribe nos municípios produtores de melão no ano de 2007. 

4.5.4  Estudo de caso  

No estudo de caso, o uso de múltiplas fontes de evidências permitem o 

desenvolvimento da investigação em várias frentes e investigar vários aspectos em relação ao 

mesmo fenômeno. As conclusões e descobertas ficam mais convincentes e apuradas, já que 

advém de um conjunto de corroborações, que contribuindo para a identificação e análise dos 

fenômenos pesquisados. 

4.5.5  Programação linear multiobjetiva 

A maioria dos empreendimentos econômicos depende fundamentalmente de um 

planejamento rigoroso e bem estruturado. No caso especifico das atividades agrícolas, o 

planejamento eficaz é o primeiro instrumento, no qual o produtor deve basear sua decisão de 

investimento para atingir seus objetivos. Entre as varias ferramentas aplicadas atualmente 

para otimizar o gerenciamento das atividades agrícolas, as técnicas tradicionais de 

Programação Linear (PL) constituem o instrumental analítico comumente utilizado. 

Apesar da inegável contribuição das técnicas de Programação Linear para problemas 

de decisão em economia rural, esta metodologia apresenta algumas deficiências. Trabalha-se 

com apenas uma função objetivo e com pressupostos de que as restrições devem ser sempre 

rigorosamente respeitadas.  

No setor agrícola, bem como nos demais setores, os produtores estão interessados 

não apenas em otimizar um único objetivo, mas sim, satisfazer um grupo de objetivos, que 

podem, muitas vezes, apresentar natureza conflitante. Sendo assim, a Metodologia de 

Otimização sob Critérios Múltiplos apresenta-se como uma alternativa viável e interessante 

para problemas de tomada de decisão na agricultura (FATURETO; SANTOS, 1997). 



 71 

Romero et al. (1987), mostram como a programação Linear com múltiplos objetivos 

e programação de compromissos pode ser utilizada para lidar com alguns problemas presentes 

no planejamento agrícola. Os autores estudaram um caso real envolvendo o estabelecimento 

de cooperativas de trabalhadores dentro de um programa de reforma agrária em Andalusia, 

Espanha, onde o principal problema era encontrar um compromisso entre os seguintes 

objetivos: níveis de emprego, quantidade de mão-de-obra sazonal empregada e margem bruta 

de lucros. A abordagem de critérios múltiplos foi utilizada para encontrar uma solução 

eficiente que conseguisse satisfazer os três objetivos. 

4.5.6  Programação de Metas Lexicográficas (PML) 

A PML é um método de Programação Multicritério que exige poucas informações do 

tomador de decisões (em relação à priorização dos objetivos) e permite a interação do analista 

com o produtor rural (por meio da construção de vários cenários de análise, que aproximam 

do modelo o mundo real do produtor). Isso facilita seu uso no programa de planejamento de 

pequenas unidades produtivas familiares, como é o caso de assentamentos. A PML pode ser 

resolvida por meio de programas computacionais de Programação Linear seqüencial, (LEE, 

1972, citado por AMBRÓZIO et al 1995). 

A metodologia desenvolvida para otimização de problemas associados a objetivos 

múltiplos, segundo YOON e HWANG (1995), é definida como uma forma de se tomar decisões 

sob múltiplos critérios efetuando decisões de preferência, como, por exemplo, avaliação, 

priorização e seleção sobre as alternativas disponíveis, que são caracterizadas por objetivos 

múltiplos e geralmente conflitantes. A existência de conflitos, aliada à impossibilidade de otimizar 

simultaneamente todos os objetivos considerados, conduz à idéia de soluções de compromisso 

(compromise solutions), que buscam por equilíbrio apropriado entre os múltiplos critérios. 

O propósito geral da Programação Linear por Metas é de minimizar os desvios entre 

o nível de ganho de cada meta (metas são objetivos quantificados) e seu correspondente nível 

de aspiração. Assim, supõe-se que o tomador de decisão seja capaz de subdividir o conjunto 

de suas metas em diferentes prioridades, atribuindo pesos excludentes, com valores absolutos, 

às metas situadas em diferentes prioridades. Neste algorítmo as metas de maior prioridade são 

satisfeitas primeiro, para depois serem consideradas as metas de menor prioridade. Tendo a 

seguinte estrutura matemática de minimização lexicográfica (IGNIZIO, 1976, citado por 

AMBRÓZIO et al., 1995). 
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LEX MIN Zh = [ h1 (n,p), h2 (n,p), ... ,hk (n,p) ] 

Sujeito a : fi (x) + ni, pi = bi  

Onde 

LEX MIN Zh : significa o processo de minimização lexicográfica : X ∈ x; 

hk : k-ésima prioridade envolvendo uma dada combinação de elementos para os 

vetores n e p; 

ni : variável de decisão negativa associada ao i ésimo objetivo; 

pi : variável de decisão positiva associada ao i ésimo objetivo; 

f i (x) : função matemática das variáveis de decisão para o i ésimo objetivo; 

bi : conjuntos de metas do i ésimo objetivo; 

X : vetor de variáveis de decisão; 

x : conjunto de restrições básicas. 

 

 
Utilizou-se, portanto, essas “novas” ferramentas para aprimorar o processo de análise 

deste estudo. 
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CAPITULO V - RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.1  Cadeia Produtiva do Melão na Região do Agropolo Baixo Jaguaribe 

Os agentes da cadeia produtiva do melão da região do Agropolo Baixo Jaguaribe 

vêm atuando de forma abrangente desde as atividades de pré-plantio, como a seleção de 

variedades, sementes; passando por plantio, pós-plantio, pré-colheita, colheita, embalagem e 

conservação das frutas; transporte e distribuição até a entrega ao consumidor. 

No presente trabalho, verificou-se que a cadeia produtiva do melão na região 

Agropolo Baixo Jaguaribe assume o seguinte desenho (Figura 4). 

 

 

Figura 4 - Modelo conceitual da cadeia produtiva do melão - Agropolo Baixo Jaguaribe 

Fonte: Elaboração própria. 
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5.1.1  Fatores pré-plantio 

a) Escolha da variedade 

A dinâmica dos ambientes econômicos e tecnológicos, particularmente, as exigências 

do mercado e as inovações tecnológicas, impõem às empresas a necessidade de garantia e de 

melhoria contínua da qualidade de seus produtos ofertados. 

Dentro deste contexto, o produtor deve ter em mente as exigências dos diferentes 

nichos de mercado, seus padrões e suas preferências para adequar o sistema produtivo a essas 

especificações (ANEXO E).  

As variedades de melão mais cultivadas no Brasil são: 

1. Amarelo: fruta de casca amarela, de polpa suculenta, de cor amarelo-creme, menos 

doce que as variedades mais nobres de melão (Brix =10). Descendente do 

espanhol valenciano é o mais popular, sendo produzido em larga escala na região 

do Baixo Jaguaribe – Ceará, e vale do Açu-Mossoró, no Rio Grande do Norte. 

2. Valenciano: de origem espanhola, com casca rendilhada, coloração externa palhosa e 

polpa macia com tom salmão. Tem duas formas híbridas: Jumbo e Hales. 

3. Valenciano verde: de casca mais enrugada, espessa e coloração verde-escura. A 

polpa é amarelo-creme. É mais apreciado do que o Valenciano.  

4. Cantaloupe: é um híbrido de origem americana. Duas das suas variedades são bem 

aceitas no Brasil: New Prince (de casca verde-clara) e Delícia (de casca mais 

parda, tendendo ao amarelo e cheia de estrias). Ambas têm polpa alaranjada.  

5. Net Melon ou Melão de renda: desenvolvido no Japão, chegou ao Brasil no início 

dos anos 90. Tem o tamanho semelhante ao do melão amarelo, mas diferencia-se 

pela casca rendada. É muito doce e aromático. 

6. Longa vida: nova variedade desenvolvida a partir do Cantaloupe, para torná-la 

menos perecível. Esta nova versão permite que a fruta seja comercializada até 30 dias 

após a colheita, enquanto o prazo de venda do Cantaloupe normal é de oito dias. 

O mercado é quem dita o tipo de melão e a data de plantio e de entrega. Portanto, o padrão 

exigido pelo mercado consumidor deve ser observado na hora da escolha do tipo de manejo dado a 
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cada variedade de melão, pois estes influenciam diretamente nas suas qualidades físicas e 

fisiológicas, como: tamanho, cor, forma e Grau Brix (teor de açúcar) e o manejo fitossanitário. 

O dinamismo do mercado mundial caracteriza-se pela constante mudança nos gostos e 

preferências do consumidor com relação às exigências por produtos livres de pragas, doenças e 

resíduos de produtos químicos, o que gerou uma demanda junto às empresas privadas e 

instituições de pesquisa por produtos que tenham o mínimo de manejo e máximo de qualidade. 

Esta nova ordem de consumo vem provocando a aplicação no processo produtivo de 

conceitos inovadores, como "Boas Práticas Agrícolas", "Produção Integrada de Frutas", 

"Produção Mais Limpa" e "Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle". 

No Agropolo Baixo Jaguaribe a variedade de melão mais plantada e comercializada é o 

‘Amarelo’, atualmente ele é responsável por cerca de 50% de todo o melão produzido na região. 

Este fato se deve às suas características de resistência ao transporte e maior vida útil de prateleira, 

características que predominam entre os produtores na hora da comercialização. Esta variedade é 

plantada por grandes empresas situadas na região como a Nolem, Del Monte, Itaueira e Agrícola 

Famosa. 

b) Escolha da Área 

Na escolha do local para plantio de melão se deve dar preferência àquelas que não 

foram cultivadas com cucurbitáceas nos últimos 5 anos. É importante considerar a topografia 

do terreno, observando se possui uma boa exposição ao sol e se não está sujeito a ventos frios. 

Deve-se escolher, preferencialmente, solos ricos em matéria orgânica, que permitam à cultura 

maior condição de suportar possíveis deficiências hídricas. 

Solos profundos, leves ou de textura média, encontrados na região do Agropolo 

Baixo Jaguaribe, proporcionaram o cultivo do melão, sendo estes preferíveis aos argilosos, 

pois possibilitam maior desenvolvimento do sistema radicular, melhor infiltração de água e a 

drenagem se torna mais fácil. Segundo PEDROSA, (1997), os solos arenosos, com baixo teor 

de matéria orgânica, estão sujeitos à lixiviação e à deficiência de N, K, Ca, Mg e B.  

c) Época de plantio 

Para cada variedade escolhida existe uma época de plantio recomendada, que 

geralmente está associada à qualidade de pós-colheita do fruto. O melão Gália é muito 
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susceptível à oxidação da polpa, principalmente quando é cultivado em períodos de 

temperatura elevada. 

Na maioria dos países produtores de melão, o plantio na época das chuvas é evitado, 

pois as condições climáticas são mais favoráveis ao aparecimento de doenças. No período 

chuvoso existe uma correlação negativa quanto à qualidade do fruto e a intensidade e a 

quantidade de chuvas, quanto maior e mais intensas são as chuvas, menor é a qualidade do 

melão obtido.  

No Agropolo Baixo Jaguaribe o plantio é iniciado geralmente no período de junho e 

julho e estende-se até dezembro, época em que a região registra uma regularidade climática, 

com temperaturas altas, que variam entre 25°C a 30°C, com baixa umidade relativa do ar e 

com aproximadamente 3.000 horas de sol/ano, sendo realizado de forma semanal para que 

não haja descontinuidade no período da colheita. 

Este período permite um maior controle sobre as variáveis que influenciam a 

produção de melão na região do Agropolo Baixo Jaguaribe, diminuindo a incidência de 

pragas e doenças, conferindo uma melhor qualidade às frutas, permitindo múltiplas safras 

anuais e a obtenção de produtividade mais elevada (CEARÁ, 2000). 

d) Tipo de solo 

O solo é um componente do ambiente que merece ser observado com muito cuidado, 

antes da implantação e condução da cultura do melão, pois o manejo adequado do solo 

propicia melhores condições para a exploração econômica da cultura. 

Para ser considerado produtivo, o solo deve ser fértil (rico em matéria orgânica e 

nutrientes), ter boas características físicas (textura, estrutura, densidade, drenagem), boas 

condições de relevo e localizar-se em região onde não contenham elementos ou substâncias 

fitotóxicas como o alumínio (COSTA, 2001). 

A cultura do melão adapta-se a diferentes tipos de solos, mas não se desenvolve bem 

em solos com problemas de drenagem, compactação, salinidade e rasos, pois estes fatores 

comprometem o desenvolvimento da cultura e contribuem para a produção de frutos de 

qualidade inferior (MENEZES et al., 2000). 
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Segundo Costa (1991), os solos argilosos, de difícil infiltração da água e aeração são 

inadequados para o cultivo do melão, uma vez que esta cultura requer quantidade 

considerável de oxigênio no solo. 

Porém, em áreas onde o solo apresenta textura arenosa, os produtores plantam 

durante todo o ano, já que estes solos, praticamente não armazenam água, o que diminui a 

umidade na superfície, fato que contribui para a obtenção de frutos de melhor qualidade. Na 

região do Agropolo Baixo Jaguaribe a predominância de solos arenosos facilita o cultivo do 

melão. 

Em solos arenosos geralmente se utiliza matéria orgânica, tanto como adubação, 

quanto para aumentar a capacidade de retenção de água. No entanto, quando se utiliza grande 

quantidade de matéria orgânica, as condições para o surgimento de doenças são favorecidas, 

em função do aumento da capacidade de retenção de água. 

A faixa ideal de pH do solo para o meloeiro está na faixa de 6,0 a 7,5. A cultura não 

tolera solos ácidos. Com relação à salinidade, esta afeta o desenvolvimento das plantas, 

provocando decréscimos na produtividade em torno de 25%, quando a condutividade elétrica 

for igual a 4 DS/m, e de 50%, quando igual a 6DS/m (COSTA, 2001). 

Os efeitos adversos da salinidade sobre as plantas constituem um dos fatores 

limitantes da produção agrícola, devido ao aumento da pressão osmótica do solo e à toxidez 

resultante da concentração salina e dos íons específicos. Em solos sódicos, o problema maior 

são as características físicas do solo, a dispersão da argila cria problemas de compactação, 

diminuindo a aeração, o que dificulta o movimento de água e o desenvolvimento radicular, 

também afetado pelo efeito tóxico do sódio (CORDEIRO, 2003). 

Na região do Agropolo Baixo Jaguaribe, tanto grandes quanto pequenos produtores 

fazem a análise do solo antes de efetuar o plantio, para corrigi-lo, melhorar sua eficiência de 

uso e conseqüentemente a produtividade da cultura, pois o uso contínuo da terra causa 

eventuais distorções de pH e de deficiências de nutrientes.  

e) Preparo do solo 

O preparo do solo na região do Agropolo Baixo Jaguaribe é feito comumente por 

meio das operações de aração e gradagem leve ou pesada, que visam o preparo do solo, 
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definidas em função das condições da área a ser plantada. Em caso de solo com indícios de 

compactação, é recomendável proceder a uma subsolagem da área. 

Esta é uma prática diretamente relacionada com o volume de solo explorado pelas 

raízes, que influencia no estado nutricional das plantas (MENEZES et al., 2000). Em solo mal 

preparado pode haver compactação, diminuindo a profundidade do sistema radicular efetivo 

da planta. As propriedades físicas do solo interferem de forma direta no armazenamento e 

distribuição de água no perfil do solo. 

Em áreas recém desmatadas, deve-se fazer uma aração mais aprofundada em torno 

de 40 cm, para incorporar o restolho ao solo, seguida com uma gradagem, para o 

destorroamento e nivelamento, para que se possa fazer o sulcamento, a adubação de fundação 

e a formação dos camalhões (CASTRO; FERREIRA, 2001). 

A limitação na absorção de nutrientes, devido a problemas causados pelo mau 

preparo do solo, refletirá diretamente na qualidade dos frutos. As cicatrizes que 

freqüentemente aparecem nos frutos estão ligadas à nutrição e, principalmente, à 

disponibilidade hídrica do solo (MENEZES, 2000). 

No Agropolo Baixo Jaguaribe as principais operações no preparo do solo são a 

gradagem e aração, dependendo do grau de compactação do solo. Normalmente durante estas 

operações são incorporados ao solo o adubo orgânico e as correções do pH por meio da 

aplicação de calcário. 

f) Espaçamento 

O espaçamento ideal da cultura do melão depende da característica genética da 

cultivar, do nível de tecnologia empregado pelo produtor e, principalmente, da exigência do 

mercado em relação ao tamanho dos frutos. Em pequenas áreas, o espaçamento mais usado no 

Agropolo Baixo Jaguaribe é de 2 m entre fileiras e 0,3 a 0,5m entre plantas, obtendo uma 

população de 10 a 16 mil plantas por hectare. 

Produtores que cultivam áreas extensas com alto nível de insumos modernos têm 

adotado espaçamento de 2,0 a 3,0 m entre fileiras e 0,12 a 0,5m dentro das fileiras, ficando 

com duas a oito plantas por metro linear, deixando, normalmente, uma planta por cova 

(COSTA, 2001). 
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A cultura é estabelecida principalmente por meio de semeadura direta, gastando-se 

em média 0,8 a 1,0Kg de sementes por hectare, dependendo do espaçamento e do poder 

germinativo da semente. Geralmente semeia-se de 3 a 5 sementes por cova, a uma 

profundidade de 2 a 3 cm. Entretanto, quando se trata de sementes híbridas, que custam cinco 

vezes o preço da semente normal, semeia-se apenas uma semente por cova, fazendo o 

replantio uma semana depois, caso necessário (PEDROSA, 1997). 

O efeito do espaçamento na qualidade do melão está relacionado, sobretudo, com o 

tamanho dos frutos. Assim, em locais onde se faz maior adensamento, obtém-se frutos 

menores devido a maior competição por água, nutrientes e luz. A cor dos frutos é 

influenciada, significativamente, pela intensidade luminosa.  

Nesse aspecto, quanto mais adensada estiver a cultura, menor a probabilidade da 

incidência luminosa, contribuindo assim para diminuir o aparecimento de frutos queimados 

pelo sol, sobretudo, nas variedades de coloração tendendo para o verde. Uma prática usual 

para diminuir a queima é a utilização de diatomita (SiO), na dose de 50 Kg/ha, diluída em 

água (MENEZES et al., 2000). 

5.1.2  Fatores pós-plantio 

Entre os fatores que contribuem para a qualidade do melão durante a condução da 

cultura, destacam-se o manejo da irrigação, o manejo fitossanitário e o manejo nutricional. 

a) Manejo de irrigação 

O manejo da irrigação, feito pelos produtores de Aracati segue uma tabela que 

contém a indicação técnica da quantidade diária de água que deve ser aplicada, seguindo 

também uma avaliação de campo, que relata como as plantas estão se comportando com 

relação à umidade do solo e ao clima. Esta avaliação técnica especializada é realizada 

diariamente, durante todo o ciclo da cultura. 

Visando o uso eficiente da água na cultura do melão, o pesquisador da Embrapa 

Agroindústria Tropical, Fabio Rodrigues de Miranda, criou uma planilha eletrônica 

denominada de irrigamelão, capaz de calcular a quantidade, a freqüência e o tempo correto da 

irrigação, permitindo ao agricultor realizar o manejo de forma tecnicamente correta, simples e 

rápida, por meio dos métodos de gotejamento ou microaspersão, útil para os produtores 

inseridos no programa de Produção Integrada de Frutas (PIF), pois facilita o preenchimento 
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das fichas de campo e um de seus pilares é a utilização sustentável dos recursos naturais e de 

métodos e técnicas de manejo de irrigação que permitam otimizar a eficiência de uso da água 

e minimizar possíveis impactos negativos associados à irrigação, como salinização do solo e 

contaminação de águas subterrâneas e de superfície (EMBRAPA, 2005). 

De acordo com Menezes et al.(2000), após a instalação do sistema de irrigação no 

campo, deve ser realizado um teste para verificar o seu funcionamento, observando se está 

proporcionando uma distribuição uniforme e uma quantidade suficiente de água nas plantas 

para o bom desenvolvimento das mesmas. 

Segundo Pedrosa (1997), o melão é uma olerícola cujo suprimento de água deve ser 

feito na época adequada, para que haja rendimento satisfatório de frutos com a qualidade 

competitiva nos mercados mais exigentes. São usados sistematicamente três métodos de 

irrigação na cultura do melão: aspersão, sulcos de infiltração e gotejamento. 

O método de gotejamento atualmente se constitui no principal método utilizado pelos 

produtores de melão do Agropolo Baixo Jaguaribe, por apresentar diversas vantagens como: 

a) maior economia de água; b) produção de frutos com maior teor de açúcar; c) o solo 

permanece com teor de umidade próximo da capacidade de campo por mais tempo, o que 

propicia à planta um melhor aproveitamento da água disponível; d) utiliza menos mão-de-

obra que os demais métodos; e) menores problemas com aparecimento de doenças fungicas e 

bacterianas que ocorrem nas folhas.  

Dentre as vantagens do melão microirrigado destaca-se: maior produtividade, uso 

reduzido de água e fertilizante, além de maturação mais precoce dos frutos, quando 

comparado com o Mellão irrigado por sulcos, os dados de produção do melão microirrigado 

indicam uma produtividade 60% maior, com apenas 13% de consumo de água e metade do 

consumo de fertilizante. Por outro lado, a irrigação localizada, apresenta um maior custo de 

instalação, podendo ser até três vezes o custo de um conjunto de aspersão. 

Abreu et al. (1978), estudando a cultura do melão irrigado pelos sistemas de 

gotejamento e sulcos no Vale do São Francisco, concluíram que o primeiro possibilitou um 

maior rendimento de produção. 

Vermeiren e Jobling (1980) atribuem as ineficiências de aplicação de água pelo 

sistema microirrigado a: 
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• Não-uniformidade de emissão nos vários pontos, devido à variação de pressão 

dentro do sistema e a eficiência de fabricação do equipamento; 

• Perdas de água no sistema devido à evaporação, vazamentos, percolação 

profunda. 

Keller e Karmeli (1975) e Solomon (1978) citam como alguns fatores que afetam a 

uniformidade de aplicação da água em irrigação por gotejamento: 

• Variações da pressão devido às perdas de carga ou variações topográficas no 

relevo do terreno; 

• Variações entre emissores devido ao processo de fabricação; e entupimento nos emissores. 

Frizzone (1994) e Hernandez (1991), citam as principais vantagens e limitações da 

fertirrigação sob irrigação localizada: 

VANTAGENS 

• Eficiência de uso e economia de fertilizantes, já que a aplicação fracionada dos 

nutrientes aumenta a assimilação pela planta e limita as perdas por lixiviação, 

proporcionando um aproveitamento mais eficiente do fertilizante e reduzindo a 

quantidade aplicada, em comparação com os métodos convencionais, possibilitando 

também, um melhor controle de contaminação de águas superficiais e subterrâneas; 

• Flexibilidade de aplicação e ajuste às diferentes fases de desenvolvimento da 

cultura. Pode-se fracionar e dosar a quantidade de nutrientes e aplicá-los segundo 

as necessidades das plantas, durante o seu estágio de desenvolvimento, reduzindo 

a lixiviação e distribuindo melhor os nutrientes no perfil do solo; 

• Economia de mão-de-obra e máquinas, com aplicação de fertilizantes e de outros 

produtos usados para o controle fitossanitário, diretamente na irrigação, havendo 

uma minimização da mão-de-obra, como também evita a aplicação dos mesmos 

por meio de máquinas (trator e pulverizador) que pode causar enfermidades ao 

homem por meio do contato físico com estes, reduzindo consideravelmente os 

custos, a compactação do solo e os danos mecânicos às plantas; 

• Controle da profundidade de aplicação do fertilizante, permitindo a aplicação na 

camada do solo em que está a maior concentração de raízes, diminuindo as perdas 

dos nutrientes por lixiviação. 
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DESVANTAGENS 

• Possibilidade de entupimento dos emissores, devido à precipitação de alguns 

nutrientes, principalmente dos fosforados, poucos solúveis em água; 

• Possibilidade de corrosão de algumas partes metálicas do sistema, os fertilizantes 

apresentam poder corrosivo, podendo danificar equipamentos e acessórios de irrigação; 

• Possibilidade de acidificação do solo, sendo que várias fontes de nitrogênio 

provocam acidificação no solo de maneira variável. Devendo-se fazer o 

acompanhamento do pH do solo, corrigindo-o quando necessário. 

Na fruticultura irrigada, o teor de sais contidos na água de irrigação (salinidade) tem 

grande influência sobre a qualidade dos frutos. Por isso, em Limoeiro do Norte, já existe um 

laboratório que faz análise da salinidade da água para as propriedades que utilizam água de 

poços profundos, melhorando assim o manejo da irrigação. 

A qualidade da água deve ser avaliada devido ao risco de salinidade e sodicidade do 

solo, os quais, são medidos pela condutividade elétrica (CE) do solo. Para as condições do 

Nordeste brasileiro, o cultivo de variedades resistentes à salinidade contribuiria para uma 

melhor qualidade dos frutos. O melão é classificado como uma cultura medianamente 

tolerante à salinidade, suportando um CE de 2,5 ds/m (MENEZES et al., 2000). 

Algumas pesquisas têm mostrado o efeito da salinidade na redução da produtividade 

e qualidade do melão. O excesso de sódio e cloreto provocam desequilíbrios iônicos, que 

prejudicam a seletividade da membrana das raízes, afetando a absorção de outros nutrientes. 

Nogueira et al (2001) avaliaram o crescimento do melão cantaloupe sob diferentes níveis de 

salinidade e evidenciaram que a qualidade da água interfere tanto na área foliar quanto na 

quantidade de matéria seca total.  

De acordo com Silva et al. (2001), ao estudar a produção de duas cultivares de melão 

sob diferentes níveis de salinidade da água de irrigação, com e sem cobertura do solo, 

verificou que a salinidade crescente faz com que a produção apresente um decréscimo. O solo 

coberto obteve maior produção com relação ao solo desnudo. Sendo que a cultivar Gold Mine 

obteve maior peso médio que a cultivar Trusty. 
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A tolerância à salinidade varia com o tipo de melão, desde sensível até 

moderadamente tolerante. Os principais efeitos da salinidade na qualidade do melão são 

resultantes de dois fatores: restrição na absorção de água e desequilíbrio nutricional.  

Devido a esses fatores, as principais características do fruto afetadas pela salinidade são: 

o tamanho, o peso e o conteúdo de sólidos solúveis. Entretanto pode existir um efeito positivo do 

aumento da salinidade na qualidade do melão, dependendo da concentração de cálcio, pois o 

aumento de ambos tende a aumentar o conteúdo de sólidos solúveis (MENEZES et al., 2000). 

As fontes de água para irrigação na região do Agropolo Baixo Jaguaribe são 

reservatórios superficiais (açudes), poços e rio, sendo, de uma maneira geral, de boa 

qualidade, variando de C1 a C2 e de S1 a S2 (baixa a média salinidade e baixo a médio teor 

de sódio). A mais importante fonte de água da região do Agropolo Baixo Jaguaribe é o Rio 

Jaguaribe, cuja água contém baixos teores de sais, classificada como C1S1 (baixa salinidade e 

baixo teor de sódio). 

O uso destas águas sob condições adequadas de manejo não deveria oferecer maiores 

problemas para irrigação. Todavia, em decorrência do inadequado balanço de sais causado 

normalmente por problemas de drenagem, observa-se uma gradativa salinização do perfil 

irrigado e um progressivo aumento de áreas salinizadas (CORDEIRO, 2003). 

Convém lembrar que, em qualquer condição de estresse, a planta reflete o efeito 

dessas condições sobre a produtividade e a qualidade dos frutos. A dificuldade de absorção de 

água decorrente da elevada salinidade pode levar ao aparecimento de frutos com cavidade 

anormal, da mesma forma que na irrigação com lâmina inferior às exigidas pela cultura. 

O aumento do conteúdo de sólidos solúveis, quando o melão é cultivado em 

condições salinas deve ser visto com cuidado. Esse aumento pode ser devido à diminuição do 

tamanho dos frutos, o contrário do que acontece quando se aplica um maior volume de água, 

levando à redução da concentração de sólidos solúveis pelo efeito de diluição. Além disso, a 

diminuição do tamanho dos frutos resulta numa diminuição da produtividade. 
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b) Uso de cobertura plástica 

No Agropolo Baixo Jaguaribe, o plástico pode ser encontrado desde o subsolo, em 

tubos e distribuidores de água (gotejamento e espalhamento), passando pelo revestimento e 

cobertura de depósitos de água, até a proteção aérea de pomares. Do investimento de US$ 4 

mil por hectare em culturas do melão, uva, pinha, manga, melancia, algodão e cana de açúcar, 

por exemplo, em torno de 80% são gastos com implementos de plástico.  

Na produção de melão, no Agropolo Baixo Jaguaribe, 80% do plástico utilizado 

nesta região é importado. Um dos motivos para esta situação é porque se torna mais barato 

para o agricultor importar, pois o produto importado custa 65% do valor do produto nacional, 

apesar das taxas e frete, do que pagar a cascata de impostos a que o produto nacional está 

submetido. 

O uso de plástico para cobrir as camas de melão (mulch) utilizado pela empresa Del 

Monte nos municípios de Quixeré e Limoeiro do Norte ajuda a diminuir a quantidade de água 

aplicada na cultura. Dessa forma, ao passar da irrigação do solo nu para o solo coberto, o 

agricultor deve tomar alguns cuidados no manejo da água. 

O primeiro cuidado é não aplicar a mesma lâmina de água utilizada para o solo nu, 

que se torna elevada para a condição de solo coberto. A principal conseqüência do excesso de 

água, além da maior quantidade de sais aplicados e maior custo, é o aparecimento de frutos 

rachados, principalmente nas variedades de melão cantaloupe. 

A aplicação de uma lâmina inferior à exigida pela cultura, pode favorecer o 

aparecimento de frutos com a cavidade interna maior que a normal. Além disso, a deficiência 

de água diminui o tamanho dos frutos. Os mesmos problemas podem acontecer com a 

irrigação em solo nu, pois o excesso de água leva ao aparecimento de frutos rachados, e a 

deficiência de água, ao aparecimento de frutos com cavidade maior.  

Outra vantagem do mulch seria a proteção dada ao fruto, evitando o contato direto do 

fruto com o solo. Isso é importante, principalmente para os melões Cantaloupe, que tendem a 

perder a coloração ou não formar a reticulação desejada na área da casca que entra em contato 

com o solo. Uma prática utilizada hoje em alguns países é a utilização de bandejas plásticas 

que são colocadas em cada fruto, o que evita o seu contato com o solo. 
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c) Manejo fitossanitário 

O manejo adequado de pragas e doenças é indispensável para a manutenção da 

qualidade na produção de melão. Algumas pragas, como a mosca-branca e o minador-de-

folha, além de causar doenças como oídio e míldio, se não controladas a tempo, podem 

ocasionar perda total da produção. Pelo fato de ser uma cultura de ciclo curto, o melão está 

sujeito a sofrer efeitos irreversíveis provocados por doenças, uma vez que pode não haver 

tempo suficiente para a recuperação da planta. 

Por isso, é de extrema importância, o uso de cronogramas fitossanitários na cadeia 

produtiva desta cultura (COSTA, 2001). As doenças do meloeiro, como de outras culturas, 

podem levar a danos econômicos por duas vias: pela redução na quantidade de frutos 

comerciais produzidos e pela perda da qualidade dos frutos, ou ainda por ambos os fatores 

(MENEZES, 2000). No Agropolo Baixo Jaguaribe este cronograma fitossanitário é executado 

com a ajuda dos técnicos da Secretaria de Agricultura e Pecuária. 

A maturação do fruto do meloeiro se completa em aproximadamente 30 dias após a 

floração, sendo que o início da colheita, no Nordeste, ocorre por volta dos 60-70 dias após o 

plantio no campo. O período em que o meloeiro permanece produzindo irá depender de vários 

fatores inerentes à planta e à sua nutrição, porém, o ataque de pragas e doenças pode ser um 

fator decisivo para o período de produção, normalmente, são feitas de uma a três colheitas por 

plantio (AZEVEDO, 2001). 

De acordo com Menezes et al. (2000), várias pragas e doenças podem provocar 

queda na qualidade, pós-colheita dos frutos, dependendo do nível de ataque, que pode afetar 

os principais requisitos do mercado, como cor, aroma, forma e sabor.  

O emprego inadequado de defensivos químicos na busca de controlar doenças e pragas, 

além de elevar o custo de produção da cultura e prejudicar o ambiente, pode tornar os frutos 

impróprios para a comercialização, devido ao nível de resíduos tóxicos contidos neles.  

Além do produto adequado para o controle da praga ou doença, a dosagem, o volume 

da calda, a freqüência de aplicação e o período de carência são importantes itens a serem 

considerados pelo produtor quando do emprego do controle químico. 
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A prática da cobertura das camas com plástico proporcionam uma relação 

custo/benefício positivo, pois torna o ambiente desfavorável ao aparecimento de fitopatógenos 

no solo e em algumas partes das plantas. 

Com relação ao controle de pragas e doenças o Governo do Estado do Ceará oferece 

um apoio técnico específico na viabilização da produção e exportação, como a formatação do 

sistema de certificação de mamão para os Estados Unidos (Sistema Approach), o apoio à 

Produção Integrada de Frutas (PIF), coordenado pela EMBRAPA e a criação e manutenção da 

área livre de mosca das frutas, com a parceria da UNIVALE/DFA-CE/EMBRAPA.  

A área livre de mosca das frutas no Ceará foi reconhecida pelo Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA) em 2003, abrangendo 7 municípios (Aracati, Icapuí, Itaiçaba, 

Jaguaruana, Russas, Quixeré e Limoeiro do Norte) da região do Baixo Jaguaribe, a maior 

região produtora do Ceará. E em 2008 foi certificada pelos Estados Unidos como área livre 

desta praga, melhorando a competitividade das exportações do melão produzido no Ceará. 

Para contribuir com o Projeto de Segurança Fitossanitária no Ceará o Governo do 

Estado desenvolveu um Manual Técnico sobre o Manejo Integrado da Mosca Branca na 

cultura do melão, por meio de um projeto integrado com o CNPq, denominado “Gestão 

tecnológica para o Desenvolvimento da Agricultura Irrigada do Ceará”, o qual, foi distribuído 

entre os produtores da região do Agropolo Baixo Jaguaribe para assegurar a fitossanidade do 

melão na região. 

d) Principais pragas 

Mosca-das-cucurbitáceas (Anastrepha grandis) 

A mosca-das-cucurbitáceas, Anastrepha grandis, é uma das principais pragas da 

cultura do melão, pois afeta diretamente o produto comercializável, além de ser considerada 

de importância quarentenária para exportação. A mosca faz a postura nos frutos, local onde, 

após a eclosão, a larva penetra e se alimenta da polpa, ocorrendo posteriormente o 

apodrecimento do fruto. A presença da A. grandis pode limitar a comercialização de 

cucurbitáceas tanto para o mercado interno quanto externo (ADAGRI, 2008).  

A liberação do comércio de cucurbitáceas para o mercado Norte Americano está na 

dependência da certificação de que tais frutas sejam produzidas sob a condição de área livre 
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de A. grandis, sendo este um dos principais objetivos do estabelecimento e manutenção da 

área livre da referida praga. 

Conforme a Portaria Nº 150, de 1 de dezembro de 2003, o Estado do Ceará possui 

sete municípios que fazem parte da área livre de Mosca-das-curcubitáceas, são eles: Aracati, 

Icapuí, Itaiçaba, Jaguaruana, Russas, Quixeré e Limoeiro do Norte, cobrindo uma área de 

cerca de 5.676 km2.  

O reconhecimento da área livre de mosca-das-cucurbitáceas tem validade de um ano,  

e pode, embasado em argumentação tecnicocientífica, ser revogado a qualquer tempo, ou 

revalidado anualmente pelo Departamento de Defesa e Inspeção Vegetal - DDIV. 

A Agência de Defesa Agropecuária do Ceará com o objetivo de aumentar a proteção 

da Área Livre, faz o monitoramento de uma área tampão formada pelos seguintes municípios: 

Fortim, Beberibe, Palhano, Morada Nova, Tabuleiro do Norte e São João do Jaguaribe. 

Mosca-branca (Bemisia argentifolii) 

A Mosca-branca (Bemisia argentifolii) Bellows e Perring foi encontrada 

primeiramente no estado de São Paulo durante o verão de 1990/91 apresentando um 

comportamento bastante agressivo.  

No estado do Ceará esta praga apareceu no segundo semestre de 1997, causando 

severas perdas, algumas deslas totais na cultura irrigada do meloeiro na região do Agropolo 

Baixo Jaguaribe. Por ser um inseto de baixa atividade de vôo, muitas vezes auxiliado pelo 

vento. O homem é o seu maior disseminador ao transportar plantas infestadas de um local 

para outro.  

Sua chegada no Ceará, provavelmente ocorreu por meio do transporte contínuo de frutas 

e/ou hortaliças vindas de outros estados vizinhos já infestados pela praga (AZEVEDO, 2001). 

Os insetos adultos e as ninfas (fase juvenil), ao se estabelecerem em colônias na face 

inferior das folhas, sugam a seiva elaborada das plantas, causam o amarelecimento das folhas 

mais velhas, que ficam com os bordos virados para baixo, reduzindo o tamanho, peso e 

conseqüentemente a qualidade dos frutos, pela diminuição considerável do teor de açúcar nos 

mesmos (Brix).  
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Além disso, são insetos que têm o habito de se alimentar quase que continuamente, 

eliminando o excesso de açucares que provocam o aparecimento de fumagina sobre as folhas 

mais velhas, reduzindo o processo de fotossíntese. Outro agravante é a ocorrência de 

fumagina sobre os frutos, o que aumenta a necessidade de lavagem dos frutos antes das linhas 

de embalagem. 

Indiretamente, a cor do fruto pode ser afetada pela mosca-branca quando há 

deposição de suas fezes e conseqüente proliferação de fumagina encobrindo o fruto. 

Durante o manejo da mosca branca na cultura do melão, o fator mais importante é o 

uso de medidas preventivas para reduzir ou retardar o início da infestação, que causa dano 

econômico. Quando necessário pode-se usar o controle químico. 

As principais medidas preventivas são: 

• Produzir as mudas em ambientes telados para evitar a entrada de insetos adultos e 

aplicar Imidacloprid nas plantas novas; 

• Manter a área limpa pelo menos 30 dias antes do plantio; 

• Eliminar as plantas daninhas nas bordaduras; 

• Preparar adequadamente o solo, corrigir e adubar de forma equilibrada (evitar 

excesso de adubação nitrogenada); 

• Efetuar o plantio na direção contrária a dos ventos dominantes; 

• Efetuar os plantios numa mesma comunidade em no máximo 21 dias de diferença; 

• Escolher cultivares resistentes e não usar cultivares susceptíveis (de fácil ataque). 

• Eliminar plantas infestadas dentro e próximas à área cultivada; 

• Não permitir cultivos abandonados perto da área cultivada; 

• Fazer o monitoramento da área por meio de armadilhas para verificar a presença 

da praga; 

• Eliminar restos culturais no próprio local do cultivo, não devendo transportar 

restos para outro local, não usando os ramos para forrar as caixas ou o veículo; 

• Fazer rotação de cultura. 
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Além destas medidas preventivas, existem outras que podem ser associadas, tais 

como: barreiras vegetais, plantas armadilhas e a cobertura do solo com palha de arroz ou com 

os restos da capina. As medidas de controle químico devem ser consideradas apenas com o 

objetivo de diminuir a população do inseto para níveis que não causem danos de importância 

econômica à cultura, e não de exterminá-los, já que isso envolve perdas irrecuperáveis ao 

equilíbrio do ambiente (AZEVEDO, 2001). 

Minador ( Liriomyza sp.) 

A larva minadora apresenta coloração amarela ou esbranquiçada. Imediatamente 

após a eclosão (saída do ovo), a larva passa a escavar uma galeria na folha. Essa galeria 

apresenta a forma espiralada. À medida que a larva cresce, a largura da galeria aumenta.  

Os prejuízos ocorrem devido às galerias formadas, essa praga causa a redução na 

área foliar. Com isso, há comprometimento do desenvolvimento da planta, diminuindo a 

capacidade da planta nutrir os frutos, o que conseqüentemente, ocasiona a redução da 

produção (FERNANDES, 2000).  

No campo, ocorre o controle natural desta praga pala ação de inimigos naturais, 

como a vespa parasitóide e uma espécie de crisopídeo. A ausência desses inimigos naturais 

pode resultar na presença de altas densidades populacionais da mosca-minadora. A avaliação 

do número de larvas parasitadas é um importante critério para determinar a necessidade de 

controle, principalmente porque esse controle é feito com produtos químicos (COSTA, 2001).  

Em trabalhos realizados pela EMBRAPA / Semi-árido, foi observado uma eficiência 

de 100% no controle desta praga ao usar o Abamectim, na proporção de 100 ml para 100 

litros de água, efetuando-se três pulverizações em intervalos de 10 dias, sendo a primeira 

quando se verifica a presença de folhas minadas na área. 

Pulgão (Aphis gossipii) 

Esse inseto suga a seiva elaborada das plantas em todos os estádios de 

desenvolvimento da cultura, atacando a planta geralmente a partir dos trinta dias após a 

germinação (MENEZES, 2000). Em geral o pulgão não causa danos sérios à cultura do melão, 

se controlado adequadamente. Entretanto, esses insetos podem transmitir o vírus do mosaico, 

que consiste no principal problema associado a essa praga. Por serem insetos alados, se 

tornam vetores potenciais de doenças. 
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Essa praga pode causar danos mais sérios no final do período chuvoso, quando as 

plantas da caatinga começam a secar e a perder sua suculência, provocando a migração dos 

insetos para as áreas cultivadas com melão (FERNANDES, 2000). 

Os pulgões atacam o meloeiro na fase de plântula, bem como brotações e folhas 

novas, sugando continuamente uma grande quantidade de seiva. Em elevadas infestações, os brotos 

e as folhas novas tornam-se encarquilhadas e deformadas, comprometendo o desenvolvimento 

das plantas e provocando a redução parcial ou total da produtividade (COSTA, 2001). 

O controle químico com produtos específicos e registrados para o meloeiro é a 

medida mais utilizada pelos produtores, podendo ser realizada a partir do tratamento das 

sementes ou aplicações de granulados na cova de plantio.  

Brocas (Diaphania nitidalis e D. bialinata) 

As brocas são duas espécies de lagartas que se alimentam perfurando a casca e 

atingindo a polpa do fruto em formação ou depois de formado. Se a broca atingir o fruto ainda 

fresco, fatalmente, após a embalagem ocorrerá o seu apodrecimento. Os adultos são mariposas 

que medem cerca de 30mm de envergadura.  

A espécie D. byalinata apresenta asas com área central marrom, enquanto o adulto de 

D. nitidalis apresenta asas com área central semitransparente de coloração amarela e bordos 

de coloração marrom-violacea (FERNANDES, 2000). 

Os prejuízos são causados pelas lagartas de ambas as espécies, danificando todas as 

partes da planta, com destaque para as folhas novas, brotações e os frutos. Os frutos são, 

preferencialmente, atacados por D. nitidalis, que abrem galerias neles, propiciando a destruição da 

polpa e seu apodrecimento, tornando-o sem valor comercial (FERNANDES, 2000). 

O controle das brocas das curcubitáceas é feito basicamente com pulverização a base de 

inseticidas piretróides, fosforados ou carbamatos. As lagartas de D. byalinata são controladas mais 

facilmente pelo fato de terem preferência pelas folhas, enquanto as lagartas de D. nitidalis têm 

preferência pelas flores e frutos, onde penetram rapidamente, dificultando a ação dos inseticidas.  

A pulverização de Bacillus thuringiensis para controlar as lagartas nos primeiros 

instares, indicado por meio de amostragem, pode apresentar elevada eficiência sem acarretar 

impacto negativo sobre a fauna benéfica ao ecossistema do meloeiro (COSTA, 2001). 
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e) Principais doenças e seu controle 

Oídio (Erysiphae sp.: fase perfeta; Oidium sp.; fase imperfeita) 

O Oídio também conhecido como Cinza, é uma doença cosmopolita, ocorre com 

freqüência nas curcubitáceas. Sua severidade, contudo, está condicionada à prevalência de 

temperaturas relativamente elevadas e à alta umidade relativa do ar (orvalho), sem chuvas, 

motivo pelo qual sua importância é muito variável, sendo de acordo com a época do ano e a 

região (KIMATE et al., 1980). 

É um fungo que afeta ramos, folhas e frutos, mas em espécies resistentes só ataca as 

folhas. Em ataques severos, as folhas e ramos jovens podem até morrer. Os frutos jovens, 

quando atacados, são ligeiramente deformados. 

É uma doença facilmente identificada pela coloração cinza-esbranquiçada, com 

aspecto de pó, que chega a cobrir totalmente as duas faces da folha e o pecíolo. As folhas 

infectadas tornam-se, gradualmente, amareladas (COSTA, 2001). Mais de 25 espécies de 

curcubitáceas são hospedeiras deste fungo, podendo, portanto servir de fonte de inóculo, entre 

estas estão: melão, pepino, melancia, abóbora, cabaça, chuchu e bucha. 

Como controle preventivo podem ser adotadas as seguintes medidas: 

• Observar a posição do vento quando da escolha da área de plantio, uma vez que o 

fungo é facilmente disseminado pelo vento e as áreas com plantios mais antigos 

servem de fonte de inóculo para as áreas mais novas; 

• Utilizar a menor densidade de plantio possível; 

• Eliminar todas as plantas remanescentes e curcubitáceas nativas que possam vir a 

ser hospedeiras; 

• Rotação de culturas; 

• Utilização de controle genético, por meio do cultivo de cultivares mais resistentes. 

O controle curativo é feito por meio da pulverização da área atacada com fungicida à 

base de enxofre. As pulverizações devem ser espaçadas de 7 a 15 dias, dependendo das 

condições ambientais. Deve-se observar a ocorrência de reações fitotóxicas, já que alguns 

cultivares são sensíveis à aplicação deste produto.  
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Míldio (Pseudoperonospora cubensis)  

O Míldio é uma doença comum na cultura do melão. Sua severidade está sujeita às 

variações das condições ambientais que lhe são favoráveis. Os sintomas se iniciam como 

áreas de tecido encharcado das folhas que, mais tarde, tornam-se necróticas e limitadas pelas 

nervuras, formando manchas angulares. O crestamento das folhas inicia-se sempre pelas 

folhas mais velhas (KIMATE et al., 1980). 

A elevada umidade relativa do ar juntamente com temperaturas amenas são condições 

que favorecem o desenvolvimento da doença. A sua disseminação em grandes áreas ou a longas 

distâncias é feita pelo transporte dos esporângios do patógeno pelo vento e a dispersão dentro da 

área cultivada pode ocorrer por respingos de água, ferramentas contaminadas e até mesmo pelo 

contato físico das pessoas com as plantas (CASTRO; FERREIRA, 2001). 

Sendo as curcubitáceas susceptíveis a esta doença são recomendadas as seguintes 

medidas: a) na época do plantio, deve-se evitar períodos sujeitos à neblina e às temperaturas 

favoráveis à doença; b) evitar escolher áreas sujeitas ao acúmulo de ar frio e mal ventiladas; 

c) usar espaçamento mais amplo possível; d) fazer pulverizações com fungicidas à base de 

Maneb, Zineb, ou Ferban, principalmente devido à baixa toxidez, quando comparados com os 

cúpricos. Devem ser realizadas de 1 a 2 pulverizações por semana, até solucionar o problema 

(KIMATE et al., 1980). 

Antracnose (Colletotrichum orbiculare) 

A antracnose é uma das mais sérias doenças das curcubitáceas, ocorrendo com 

freqüência e elevada severidade, principalmente na cultura do melão. A literatura cita pelo menos 

13 gêneros de curcubitáceas como hospedeiras do fungo da antracnose (KIMATE et al., 1980). 

É uma doença que ataca as folhas, deixando-as com aspecto de queimadas e 

produzem manchas necróticas que chegam a vários centímetros. As hastes e pecíolos também 

são atacados, havendo queda de folhas e morte de brotos ou de toda a haste. Nos frutos novos, 

pode haver má formação e queda. Em frutos já formados as lesões depreciam o seu valor 

comercial e podem ocasionar apodrecimento da parte que fica em contato com o solo. 

O patógeno sobrevive de uma época de cultivo para outra, em restos de cultura, em 

sementes contaminadas e em hospedeiros silvestres. Em restos de cultura pode sobreviver, por 

até dois anos. A disseminação de uma planta para outra, ou de um cultivo para outro, se dá 
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por meio de respingos de chuva ou água de irrigação, insetos e equipamentos agrícolas 

(PEDROSA, 1997). 

O seu controle preventivo pode ser feito da seguinte forma: 

• Usar sementes sadias; 

• Fazer rotação de cultura por 2 ou 3 anos; 

• Destruir curcubitáceas selvagens e os restos de cultura; 

• Evitar tratos culturais quando a folhagem estiver molhada. 

O controle curativo é realizado com fungicida sistêmico do grupo dos benzimidazois 

(Benomyl, Mancozeb, Tiofanato methilico, etc). 

Podridão de alternaria (Alternaria cucumerina) 

A podridão de alternaria é mais comum em melão, podendo ocorrer também em 

outras curcubitáceas. Os primeiros sintomas são observados na face superior das folhas, 

surgindo pequenas manchas marrons necróticas com centro branco. Elas aumentam de 

tamanho, tornam-se marrom-claras, com leve depressão. As nervuras menores dentro das 

manchas ficam escuras. Na face superior da folha podem aparecer anéis concêntricos 

(PEDROSA, 1997).  

O fungo sobrevive em restos de cultura, plantas silvestres e sementes contaminadas. 

A disseminação à longas distâncias ocorre pelo vento. Dentro da área cultivada é disseminada 

pela água, máquinas e implementos agrícolas e durante os tratos culturais. O controle 

preventivo é feito por meio da rotação de cultura com plantas de outras famílias botânicas. O 

controle curativo é realizado por meio de fungicidas à base de Tiofanato Methilico e 

Tiofanato Metílico adicionado ao chlorotalonil (PEDROSA, 1997). 

f) Doenças causadas por bactérias 

Mancha angular (Pseudomonas syringae pv. Lachrymans) 

É uma doença que ataca normalmente as partes aéreas da planta, com diferentes 

sintomas, dependendo da espécie atacada. Nos frutos de melão podem aparecer lesões 

superficiais. Em condições de ataque severo e sob umidade elevada, pode ocorrer exsudação 

de pus bacteriano das lesões das folhas e dos frutos (PEDROSA, 1997). 
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A condição ideal para o desenvolvimento da doença é a alta umidade (acima de 90%) 

e temperaturas entre 20 e 28°C. O excesso de nitrogênio pode tornar a planta mais susceptível 

ao ataque da bactéria. Sementes infectadas se constituem a principal fonte de inóculo; a 

bactéria sobrevive na semente por mais de dois anos. 

Os controles preventivos são feitos da seguinte forma: 

• Usar sementes sadias; 

• Evitar o plantio em períodos quentes e úmidos; 

• Queimar os restos de plantas doentes; 

• Fazer rotação de cultura, pelo menos por dois anos, com plantas de outras famílias botânicas; 

• Usar adubação nitrogenada equilibrada; 

• Irrigar de acordo com as necessidades da cultura; 

• Fazer pulverizações com compostos cúpricos, no início do desenvolvimento da doença. 

A doença uma vez instalada na área torna-se de difícil controle. Neste caso, a medida 

mais adequada é erradicar as plantas atacadas. 

Barriga D’Água (Xanthomonas campestris pv. Melonis) 

A doença ocorre, mais comumente, no período chuvoso. Os frutos atacados 

apresentam pequenas manchas verdes na casca, e quando agitados percebe-se a presença de 

líquido no seu interior, o qual apresenta coloração escura e exala mau cheiro (CASTRO; 

FERREIRA, 2001). Podem ocorrer sintomas também nas folhas. 

A manifestação se dá, inicialmente, sob a forma de pequenos pontos de tecido 

encharcados, visíveis na parte inferior da folha e que correspondem a áreas cloróticas na parte 

superior. Essas lesões aumentam rapidamente e se tornam arredondadas ou de bordos 

angulares. Quando o ataque é severo, as manchas se unem e forma grandes áreas de tecido 

necrosado, havendo amarelecimento e posterior morte da folhagem (PEDROSA, 1997). O 

controle preventivo é o mais eficiente, sendo feito de forma igual ao controle da Mancha 

angular (Pseudomonas syringae pv. Lachrymans). 
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g) Manejo nutricional 

Para a nutrição mineral da cultura do melão, devem ser realizados dois tipos de 

adubações: orgânica e química. Essa é uma operação muito importante no manejo da cultura 

e, por isso, deve seguir todas as recomendações técnicas. Geralmente há uma dificuldade de 

conciliar produtividade com qualidade dos frutos e quando se faz uma programação de 

adubação visando à alta produtividade, algumas características referentes à qualidade dos 

frutos podem ficar comprometidas.  

A maioria dos produtores de melão da região do Agropolo Baixo Jaguaribe faz uso 

da adubação química, de acordo com a análise do solo, porém existem produtores que 

preferem utilizar a adubação orgânica, principalmente os pequenos produtores, por ser mais 

barata. Há casos em que a adubação orgânica é feita para estruturar o solo e garantir um 

melhor desenvolvimento do sistema radicular das plantas.  

ADUBAÇÃO ORGÂNICA  

A adubação orgânica, sempre que possível, deve ser utilizada tanto para fornecer 

nutrientes quanto para melhorar as propriedades físicas do solo. A forma de composto 

orgânico bem curtido é a mais usada no Agropolo Baixo Jaguaribe, pois evita a disseminação 

de nematóides, doenças e ervas daninhas (CASTRO; FERREIRA, 2001). A quantidade 

aplicada por hectare varia entre 6 a 10 toneladas. 

O esterco bovino é o mais utilizado, já que é encontrado facilmente em maiores 

quantidades próximo à área de plantio. O ideal é distribuir o esterco no solo de forma uniforme na 

ocasião da gradagem, 10 dias antes do plantio, pois, a sua distribuição desta forma, torna o adubo 

orgânico mais disponível a região de crescimento das raízes (PEDROSA, 1997). 

ADUBAÇÃO QUÍMICA  

A adubação química deve ser de acordo com os resultados da análise do solo. Pode-

se verificar as quantidades recomendadas de acordo com a análise do solo na Tabela 5. Deve-

se repetir a análise do solo após o 3º cultivo consecutivo. Os adubos devem ser misturados ao 

solo com o auxílio de um cultivador ou enxada rotativa. 

As formulações NPK mais encontradas no comércio são: 10-10-10; 4-14-8; 6-24-12, 

além de outras. Estas têm sido seguidas por produtores que não seguem a análise de solo. Esse 
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procedimento, algumas vezes, pode dar certo, porém em muitos casos traz prejuízos por 

promover desequilíbrios nutricionais e também por representar gastos com elementos 

químicos que podem estar em níveis satisfatórios no solo. 

Tabela 5 - Recomendação para a adubação química com N (nitrogênio), P (fósforo) e K 

(Potássio), de acordo com a análise do solo 

 P2O5 (Fósforo) K2O (Potássio) 

Época P no solo (ug/cm³) K no solo (ug/cm³) 

 0 - 10 11 - 20 > 20 0 - 45 46 – 90  > 90 

 

N(Kg/ha) 

Aplicar Kg/ha Aplicar Kg/ha 

Plantio 40 160 120 80 60 40 30 

Cobertura 50 - - - 120 80 60 

Fonte: FERNANDES, (2000). 

A adubação nitrogenada recomendada em cobertura deve ser dividida em duas ou 

três parcelas de igual tamanho e em linhas, aos 25 e 40 dias após o plantio para incorporar 

levemente os fertilizantes ao solo (FERNANDES, 1993). 

O nitrogênio é um elemento essencial que quando aplicado ao solo apresenta grande 

mobilidade, sendo facilmente perdido por volatilização e lixiviação. Para se evitar maiores 

perdas recomenda-se que ele seja aplicado em parcelas, sendo a primeira em fundação, ou 

seja, cerca de uma semana antes do plantio numa quantidade equivalente a 1/3 do 

recomendado. As demais aplicações devem variar em função do tipo de solo e do fator custo 

(PEDROSA, 1997). 

Em solos arenosos aconselha-se maior fracionamento das aplicações de nitrogênio, 

porém, esse trato cultural exige muita mão-de-obra, o que onera o custo de produção. Para 

evitar a perda de nitrogênio na forma de NO3 (nitrato) por lixiviação, não é recomendado à 

aplicação de irrigação pesada após a aplicação do nitrogênio, já que essa forma do nitrogênio 

é muito móvel no solo, acompanhando toda a água de percolação. 

A adubação com o potássio em cobertura deve ser dividida em três parcelas iguais 

sendo as duas primeiras distribuídas por ocasião das aplicações de nitrogênio em cobertura e a 

ultima, antes da floração. Recomenda-se também a combinação de sulfato de amônio e 

superfosfato triplo ou uréia e superfosfato simples para garantir o suprimento de enxofre às 

plantas (FERNANDES, 1993). Aplicar 2g de zinco e 1g de boro por planta, na ocasião do 

plantio.  
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h) Efeitos dos principais fatores nutricionais sobre a qualidade pós-colheita do melão 

Dentre os efeitos provocados pela carência ou pelo excesso de determinados nutrientes 

no solo, são citados abaixo os principais fatores que afetam a qualidade do melão na região do 

Baixo Jaguaribe, devido a esses nutrientes. 

Nitrogênio (N) 

O nitrogênio é um nutriente cuja resposta na produção é muito acentuada nas fruteiras 

tropicais. Tanto a carência quanto o excesso, ou mesmo o equilíbrio com outros nutrientes, são 

fatores determinantes na qualidade dos frutos. A deficiência de nitrogênio é caracterizada pela 

redução da taxa de crescimento da planta, aparecendo uma coloração verde claro ou clorose nas 

folhas, progredindo para amarelo nas folhas mais velhas (PEDROSA, 1997). 

Quando o melão, principalmente o Cantaloupe, é cultivado com deficiência de 

nitrogênio, apresenta-se pequeno com a casca fina e com sementes pequenas. A deficiência 

afeta também a cor dos frutos, provocando o aparecimento de coloração clara a verde-clara, 

dependendo da variedade cultivada. 

O excesso de nitrogênio diminui a resistência dos frutos. Os principais problemas 

apresentados são o aparecimento de frutos moles e a maior incidência de fermentação, defeito 

conhecido como “meio cozido”. A durabilidade dos frutos pode ser aumentada em alguns dias 

se a adubação nitrogenada for balanceada. 

O nitrogênio também confere resistência a doenças causadas por fungos (MENEZES, 

2000). Pode ocorrer toxicidade de amônio quando se aduba o melão apenas com fontes 

amoniacais, aparecendo sintomas como clorose, necrose, enrolamento das folhas e crescimento 

lento. Pode ocasionar também a baixa absorção de cátions como Ca++, Mg ++ e K+.  

É importante salientar a relação entre o teor de nitrogênio nas folhas e a cor dos 

frutos. Para os melões amarelos, existe uma correlação negativa entre o teor de nitrogênio na 

folha e a cor dos frutos, enquanto para o verde, a coloração é positiva.  

Fósforo (P) 

Geralmente a deficiência de fósforo causa arroxeamento na parte inferior das folhas 

mais velhas, sendo mais visível nas nervuras, causa também uma coloração verde azulada nas 
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folhas mais jovens. A deficiência severa induz á formação de folhas pequenas, rígidas e curvadas 

para baixo. Com isso, ocorre diminuição da produção de flores e do número de frutos. 

Quando o nível de fósforo na folha está abaixo de 0,3%, podem ocorrer sintomas de 

deficiência (PEDROSA, 1997). No melão, como nas outras curcubitáceas, o fósforo é o 

nutriente que provoca maior aumento na produtividade e no tamanho dos frutos. Facilita a 

floração, aumenta a frutificação, apressa a maturação e intensifica a resistência das plantas às 

pragas e doenças.  

Potássio (K) 

O potássio normalmente aumenta o tamanho, a espessura da casca e a acidez dos 

frutos, podendo também estar relacionado com a maior tolerância da cultura ao ataque de 

certas pragas e doenças e à resistência a temperaturas adversas. Influencia também na 

qualidade do melão, aumentando sua resistência ao transporte e ao armazenamento 

(MENEZES, 2000). 

Geralmente existe uma correlação positiva entre o teor de potássio na folha e a cor 

dos melões amarelos e uma correlação negativa entre os melões que tendem para a cor verde. 

A vitrescência (polpa com aspecto vítreo) pode aparecer no campo ou durante o 

armazenamento. É favorecida por condições edafoclimáticas desfavoráveis e excesso de 

cálcio ou deficiência de potássio, durante o desenvolvimento do fruto. 

A deficiência de potássio (K), geralmente está associada com o estágio de maturação 

da planta, raramente sendo constatada em plantas jovens. O sintoma característico é 

inicialmente o aparecimento de uma clorose (verde mais claro) nos bordos das folhas mais 

velhas, que se transforma em necrose (morte e secamento dos bordos). Os frutos apresentam 

maturação desuniforme e não têm boa conservação pós-colheita. Os problemas de deficiência 

podem aparecer quando o nível de potássio(K) na folha está abaixo de 2,0 %. 

Cálcio (Ca) 

Na cultura do melão a deficiência de cálcio se manifesta normalmente nas regiões de 

crescimento da planta como raízes, extremidades de ramos e frutos em desenvolvimento. 

Podem ocorrer deformações das folhas jovens, clorose, morte de pontos de crescimento, 

queimaduras nas margens das folhas, má conservação do fruto, gelatinamento da polpa 

(conhecido também como encaroçamento). 
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O problema de deficiência de Ca ocorre quando o seu teor cai para abaixo de 0,8%. 

O Ca é um elemento essencial na integridade da membrana celular e na divisão das células, 

podendo a sua deficiência causar sérios transtornos à qualidade e conservação pós-colheita 

dos frutos (PEDROSA, 1997). 

Um distúrbio que está aparecendo na região produtora de melão do Rio Grande do 

Norte / Mossoró - Baraúna, denominado colapso interno, pode estar associado a um 

desequilíbrio de cálcio, porém é importante observar que existe uma relação entre o colapso 

interno e os fatores climáticos. Isto porque o colapso interno começa a aparecer nas épocas 

mais quentes do ano, principalmente a partir de novembro, quando há um aumento na 

evapotranspiração (MENEZES, 2000). 

A alta evapotranspiração favorece a translocação do cálcio para os órgãos de maior 

taxa de transpiração, como as folhas. Dessa forma, ocorre uma deficiência do nutriente no 

fruto. Outro fator é o excesso de nitrogênio que favorece o crescimento vegetativo do melão, 

pois o cálcio é essencial para as partes terminais da planta, havendo um crescimento 

exagerado da planta, fazendo com que grande parte do cálcio absorvido seja translocado para 

novos brotos. A podridão apical pode ser evitada pela nutrição equilibrada, principalmente 

com relação ao cálcio, evitando-se níveis desequilibrados em relação aos de nitrogênio e 

protegendo-se o solo para manter a umidade constante. 

MICRONUTRIENTES 

Entre os micronutrientes, o que tem maior importância na qualidade do melão é o boro. 

A deficiência do boro, além da deformação dos frutos e a ondulação ou encaroçamento da casca, 

causa empedramento, caracterizado pela formação de pedras de cristais de açúcar na polpa. A 

deficiência de molibdênio, que origina amarelecimento e queima das bordas das folhas do 

meloeiro, provoca redução no tamanho e número de frutos por planta (MENEZES, 2000). 

5.1.3  Colheita  

A determinação do ponto de colheita do melão é um ponto chave para a oferta de um 

produto que atenda o exigente padrão de qualidade do mercado consumidor, especificamente 

do mercado externo. 

Quando os frutos são colhidos antes do período de maturação ideal, em geral eles não 

possuem ainda o teor mínimo de açúcares exigidos pelo mercado externo que é de 10 Graus 
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Brix, provoca uma queda na qualidade referente ao atributo sabor, o que pode ocasionar a 

perda de mercado. Isso porque o melão não transforma o amido em açúcar depois de colhido. 

Caso os frutos estejam resistentes, deve-se atrasar a colheita para se obter a qualidade 

desejada nos frutos (CASTRO; FERREIRA, 2001). 

No caso do melão Cantaloupe, observa-se que durante o período de colheita, os 

frutos maduros que permanecem no campo, aceleram o amadurecimento dos outros, devido à 

liberação de etileno. Já o melão amarelo, destinado à exportação, pode ser colhido quando 

iniciar a mudança de coloração, ocasião em que deverá apresentar um Grau Brix entre 9,0 e 

10,0. Depois de colhidos os frutos permanecem com o teor de açúcar praticamente inalterado 

(PEDROSA, 1997). 

O melão cultivado no Agropolo Baixo Jaguaribe tem o ciclo muito curto quando 

comparado ao de outras culturas, com intervalo entre o plantio e a colheita, em média, de 60 a 

65 dias, enquanto que na Espanha, um dos principais concorrentes do Brasil, o ciclo dura entre 

120 e 140 dias. 

Segundo os produtores de Aracati, durante a colheita, na primeira passada, o colhedor 

deve ter o cuidado com a rama do meloeiro, pois os outros frutos que serão colhidos nos cortes 

seguintes ainda vão necessitar dos produtos da fotossíntese para que atinjam sua maturação. 

Assim, se não houver cuidado com a rama durante o primeiro corte, a qualidade dos 

cortes seguintes será consideravelmente afetada. É comum observar que uma planta que chega 

com a terceira folha, a contar do colo, em bom estado no período de colheita, tem resultados 

melhores em relação ao conteúdo de açúcar dos frutos (MENEZES, 2000). 

a) Indicadores de colheita 

Sólidos solúveis 

Para determinação dos sólidos solúveis, recomenda-se a utilização de um refratômetro 

digital, ou de um refratômetro comum calibrado a partir de um digital, utilizado pelos produtores 

do Agropolo Baixo Jaguaribe para determinar a hora da colheita. Na Tabela 6, encontram-se as 

recomendações quanto ao conteúdo de sólidos solúveis para a colheita de melão. 

Observa-se que os requisitos mínimos de qualidade exigidos pelos países importadores 

de melão da região do Agropolo Baixo Jaguaribe estabelecem que o teor de sólidos solúveis é 

de pelo menos 10º Brix, pois quanto maior o Grau Brix, mais doce é o melão e melhor será o 
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seu valor de mercado. A definição do ponto de colheita mínimo, desde que respeitados os 

padrões, deve ser feita com base no prazo necessário de chegada do produto ao mercado de 

destino. Sendo que no melão depois de colhido, o teor de sólidos solúveis não se altera. 

Tabela 6 - Conteúdo de sólidos solúveis recomendados para os principais tipos de melão 

destinados ao mercado externo 

TIPO DE MELÃO SÓLIDOS SOLÚVEIS ( o BRIX) 
Amarelo 10 – 12 
Orange Flesh 10 – 13 
Galia 12 – 14 
Pele de Sapo 11 
Cantaloupe 10 
Charentis 13 

Fonte: FILGUEIRAS, et al., 2000. 

b) Firmeza da polpa 

A firmeza média de polpa recomendada para alguns tipos de melão destinados ao 

mercado de exportação é mostrada na Tabela 7. 

Tabela 7 - Firmeza média de polpa (N) por ocasião da colheita, para algumas cultivares de 

melão destinadas ao mercado externo. 

MELÃO CULTIVAR FIRMEZA DA POLPA (N) 

AF 646 24 

Gold Mine 40 

XPH 13096 35 

TSX 32046 32 

Amarelo 

SUNEX 7057 24 

Solar King 30 

Primal 22 

Vicar 22 
Gália 

Total 22 

Pele de Sapo Imara 32 

Orange Flesh - 30 

Cantaloupe Hy Mark 30 
Fonte: ALVES, (2000). 

Esse é um dos atributos exigidos pelos mercados europeus e norte americano, na hora da 

compra do melão aos produtores da região do Agropolo Baixo Jaguaribe, sendo o melão amarelo 
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o mais vendido para estes mercados. Recomenda-se que a firmeza da polpa seja determinada por 

um penetrômetro manual modelo FT 327 (3 a 27 lb) com ponteira de 8mm de diâmetro. O fruto 

deve ser dividido em quatro partes eqüidistantes (fatias), sendo que a medida deve ser feita na 

posição mediana da face lateral de, pelo menos, duas fatias. As leituras em libras (lb) devem ser 

convertidas em Newton (N), multiplicando-se pelo fator 4,4482. 

c) Cor e aspecto da casca 

Segundo AWAD (1993), a mudança de cor que se observa durante a maturação de 

muitos frutos é o critério mais obvio e mais freqüentemente utilizado pelo consumidor para 

julgar sua maturidade. 

A mudança mais comum nos frutos e hortaliças consiste no desaparecimento da cor verde, 

seguido do aparecimento de várias cores. No caso do melão estas cores variam do amarelo ao 

laranja. Apesar de a cor da casca contribuir muito pouco no aspecto de sabor ou valor nutritivo, se 

impõe como um critério importante de escolha do consumidor na hora da compra. 

No caso da região do Agropolo Baixo Jaguaribe o melão amarelo é o mais 

produzido, sendo que o mesmo pode ser colhido “verdoso”, amarelo-pálido ou amarelo-ouro, 

estando a cor associada ao conteúdo de sólidos solúveis e a firmeza da polpa. Segundo os 

produtores locais, não se recomenda a utilização de um índice isolado, pois, a cor sozinha não 

é o determinante do ponto de colheita. 

No caso do melão Cantaloupe, além do equilíbrio da cor e açúcar, deve-se atentar 

para não colher o fruto com o pedúnculo totalmente rachado, pois a vida útil pós-colheita será 

bastante prejudicada. Nas cultivares tipo Galia, a cor deve ser uniforme tendendo para o 

amarelo e o escriturado deve ser homogêneo. No tipo Pele de Sapo, a cor deve ser forte e 

sempre associada ao conteúdo de sólidos solúveis (MENEZES, 2000). 

Segundo Freitas (2003), os perigos físicos são os menos freqüentes para a cultura do 

melão, entretanto eles existem na etapa de pós-colheita. Nas etapas de embalagem e de 

armazenamento estes perigos podem ser caracterizados pela presença de pedaços de madeira, 

vidros, resíduos de areia e metais. A implantação de sistemas de garantia de qualidade e 

segurança dos alimentos, tais como os sistemas de Boas Praticas Agrícolas (BPA), aplicado 

ao campo e Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC), aplicado à 

empacotadora, devem ser adotadas como forma de reduzir os perigos que possam afetar, de 
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forma adversa, a segurança e a adequação para o consumo, incluindo os estágios posteriores 

da cadeia do melão. 

d) Procedimentos de Colheita 

A colheita é feita com o uso de facas ou tesouras de poda. Os frutos cortados são 

deixados entre as folhas da planta para serem recolhidos posteriormente. Não colocar a parte 

dos frutos que estavam protegidas do sol em contato direto com o mesmo, pois isso causa 

queimadura imediata. Independentemente do tipo de melão, na hora da colheita deve-se 

manter o pedúnculo com 1 a 3cm de comprimento. 

Entre os principais procedimentos utilizados pelos produtores de melão do Agropolo 

Baixo Jaguaribe na hora da colheita está o cuidado no manuseio do melão desde o corte até a 

embalagem, pois evitam golpes, arranhões, machucaduras e exposição ao sol, que são 

prejudiciais à conservação dos frutos pós-colheita e fazem com que o preço de mercado caia, 

além de dificultar a comercialização. 

Para colheita no período das chuvas, os produtores utilizam-se da lavagem com 

Hipoclorito de sódio e bactericidas no campo antes mesmo de transportá-los para o galpão, hora 

em que é cortado também o pedúnculo longo para evitar infecção de bactérias. No momento da 

embalagem este pedúnculo pode ser cortado e pincelado com fungicida e bactericida. 

e) Transporte para o galpão de embalagem 

Os frutos são recolhidos manualmente e colocados em pequenas carretas forradas 

com revestimento antiimpacto para o seu transporte até o local de embalagem. Muitos 

produtores utilizam a palha coberta com sacos de ráfia para fazer o revestimento das carretas. 

Apesar de as carretas serem revestidas e o melão ter uma resistência razoável ao 

transporte a pequenas distâncias, é recomendado orientar o motorista do caminhão a 

transportar os frutos com bastante cuidado, evitando velocidade alta e estradas ruins, pois é 

nesta etapa que ocorrem os maiores problemas resultantes de danos mecânicos. 

Segundo técnicos da região, durante o transporte do melão para o Porto do Pecém, 

acontecem muitas perdas por danos mecânicos, devido ao ainda precário estado de algumas 

estradas e rodovias. 
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f) Operações no Galpão de Embalagem 

O carregamento destinado ao galpão de embalagem deve estar acompanhado de uma 

ficha de controle da produção, contendo, pelo menos, as seguintes informações: 

� Nome da empresa 

� Variedade / cultivar, número de corte, quantidade 

� Área 

� Data 

Essa ficha facilitará a identificação de qualquer problema pós-colheita que venha a 

ser registrado nas diferentes etapas da comercialização. 

Na ““Packing House”” 

O nível de sofisticação do galpão de embalagem depende da quantidade de melão 

que é processada. Normalmente, os grandes importadores são muito exigentes e recomendam 

que as peças e equipamentos do galpão de embalagem apresentem bom estado de 

conservação, e sejam revestidos com proteção contra impactos. 

O Fluxograma das principais operações em uma ““Packing House”” de pós-colheita 

e embalagem de melão para exportação (Quadro 1) encontrado na região do Agropolo Baixo 

Jaguaribe está de acordo com o apresentado a seguir: 

Quadro 1 - Fluxograma das operações do processo de pós-colheita do melão de uma 
“ “Packing House”” até o transporte 

Colheita dos frutos 
↓ 

Recepção 
↓ 

Limpeza 
↓ 

Classificação/Seleção 
por tamanho e/ou peso 

↓ 
Embalagem 

↓ 
Identificação 

↓ 
Paletização 

↓ 
Transporte 

Fonte: Elaboração própria. 

Rastreabilidade: Cada caixa destinada ao 
mercado externo, recebe um código que identifica 
aspectos do campo e do cronograma de produção 
da empresa exportadora.  

Exemplo. 

Código: 43. 3. 717. 3. 1. 4, onde: 

• 43 - Semana do ano agrícola em que o fruto foi colhido; 

• 3 - Dia da semana (terça-feira) em que o fruto foi colhido; 

• 717 - Número do talhão onde o fruto foi produzido; 

• 3 - Número da válvula onde o fruto foi produzido; 

• 1 - Número do corte; 

• 4 - Número da linha de embalagem. 
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O galpão de embalagem do melão deve apresentar as seguintes características: 

� Facilidade para movimentar os frutos antes e após o processamento; 

� Portas, janelas e acessórios fáceis de ser higienizados; 

� Facilidade na remoção de sujeiras; 

� Facilidade para limpeza do piso e para a drenagem da água; 

� Proteção contra a entrada de animais domésticos, pássaros, insetos e roedores; 

� Cobertura das áreas de recebimento e saída dos frutos; 

� Facilidade para o armazenamento do produto em caixas de campo, pallets e caixas 

de embalagem, separadamente; 

� Limpeza e manutenção adequada dos equipamentos; 

� Superfícies de trabalho lisas e de fácil limpeza; 

� Dispor de água potável para as operações de lavagem; 

� Materiais de embalagem que satisfaçam as exigências do consumidor (cliente); 

� Proteção contra possibilidades de contaminação do produto por objetos estranhos; 

� Segurança no armazenamento dos produtos químicos usados no processo ou na limpeza; 

� Banheiros limpos e adequada higienização. 

Recomenda-se não fumar, comer ou beber na linha de produção, e evitar o uso de 

unhas longas ou adereços como anéis e pulseiras, que possam ferir os frutos. 

Recepção 

Durante o carregamento, os melões devem ser mantidos à sombra e processados na 

ordem de chegada no galpão de embalagem. Os frutos estragados devem ser retirados da área 

em torno do galpão para evitar a contaminação dos frutos sadios. 

Os frutos devem ser recebidos em superfícies acolchoadas para reduzir os danos 

mecânicos. 
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Limpeza 

A limpeza pode ser feita com panos úmidos, limpos e macios, sempre que os melões 

vierem do campo com resíduos de terra, de folha, etc. A maioria dos produtores não emprega 

a limpeza por lavagem. 

Após o descarregamento dos frutos, se forem usadas caixas de campo, elas devem ser 

higienizadas e mantidas em local específico, separado de embalagens e outros materiais. Os 

frutos que forem eliminados, por não atenderem aos pré-requisitos, devido a problemas de 

aparência, tamanho, maturação, manchas ou danos mecânicos devem ser descartados ou 

direcionados para uso alternativo: mercado local, instituições ou processamento industrial, 

desde que o defeito não comprometa a segurança do consumidor. 

Seleção e classificação 

Nesta etapa separam-se os melões que não apresentam os atributos mínimos de 

qualidade exigida pelo mercado externo, esses são eliminados da linha para exportação. 

A classificação é feita de acordo com os desvios em relação aos atributos mínimos 

para cada categoria de melão, se os defeitos não condenarem o fruto para consumo. 

Calibração 

A calibração é feita por tamanho ou peso. Em geral são usadas mesas calibradoras 

com balanças. Conforme o calibre, os melões vão sendo colocados nas caixas. 

Os tipos de melão são definidos com relação ao peso e tamanho. Por exemplo, na 

classificação por tamanho, o tipo 5 identifica os melões de tamanho tal que em uma caixa 

caibam cinco frutos, e assim sucessivamente até 14 como na caixa com capacidade para 10 

kg. Essa linguagem comercial, em que os melões são identificados por tipo, facilita as 

operações de comercialização, já que cada mercado tem preferência por frutos de determinado 

tamanho. 

Tratamento contra fungos e aplicação de cera 

Recomenda-se que o produtor faça o uso de fungicida durante o processo de pós-

colheita, apenas quando for estritamente necessário e de acordo com a legislação atendendo 

aos níveis residuais de agrotóxicos. Para o melão, permite-se o uso dos fungicidas Imazalil ou 

Plochoraz (0,1% do princípio ativo em imersão por 2 minutos). 
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Em geral, a aplicação de fungicida só é necessária para evitar a podridão na região do 

pedúnculo, portanto, o produto pode ser aplicado com pincel, apenas no local do corte do 

pedúnculo (ou talo). 

O fungicida pode ser aplicado com uma solução de cera. Como a cera é dissolvida 

em solvente, a secagem é rápida e não expõe o fruto à umidade desnecessária. Apesar de ser 

uma prática, que pode ser dispensada, alguns produtores adotam a aplicação de cera veiculada 

em solvente para aumentar o brilho dos melões Amarelo e Pele de Sapo.  

Neste caso, a aplicação é feita por meio de bicos de pulverizadores (três por linha) 

sendo que o avanço dos frutos na mesa calibradora deve ser após a cera atingir toda a 

superfície. O túnel de secagem é composto de um a três ventiladores, que projetam o ar 

quente sobre os frutos. Deve-se ter o cuidado de não deixar os frutos parados dentro do túnel, 

para que não venham a ocorrer danos por queima. 

Embalagem  

São usadas caixas abertas tipo peça única, confeccionadas em papelão ondulado de 

parede dupla. Ainda hoje existem diferenças nas embalagens e pallets, utilizados para a 

exportação de melões brasileiros, já que existem diferenças também nas exigências dos 

importadores.  

Tabela 8 - Limites de peso por fruto para caixas com capacidade de 12 kg 

TIPO 
(nº. de frutos por caixa) 

PESO MÍNIMO POR FRUTO 
(kg) 

PESO MÁXIMO POR FRUTO 
(Kg) 

3 3,25 4,85 
4 2,55 3,80 
5 2,25 1,95 

Fonte: FILGUEIRAS et al., 2001. 

Tabela 9 - Limites de peso por fruto para caixas com capacidade de 5 kg 

TIPO 
(nº. de frutos por caixa) 

PESO MÍNIMO POR FRUTO (kg) PESO MÁXIMO POR FRUTO 
(Kg) 

4 1,25 1,85 
5 1,00 1,50 
6 0,85 1,25 
7 0,70 1,05 
8 0,65 0,95 
9 0,55 0,85 

Fonte: FILGUEIRAS et al., 2000. 

A maior parte das transações adota como padrão as caixas utilizadas para embalar os 

melões tipo Amarelo (White e Yellow Honeydew), Pele de Sapo com capacidade para 12 kg 
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ou 3 a 5 frutos (Tabela 8) e 10 kg ou 5 a 14 frutos (Tabela 10). Além de caixas para melões 

Orange Flesh, Galia, Cantaloupe e Charantais com capacidade para 5 kg ou 4 a 9 frutos 

(Tabela 9). A arrumação dos frutos depende do tamanho, sendo que quanto menor for o fruto 

mais vertical é a sua posição na caixa. 

Tabela 10 - Limites de peso por fruto para caixas com capacidade de 10 kg. 

TIPO 
(nº. de frutos por caixa) 

PESO MÍNIMO POR FRUTO 
(kg) 

PESO MÁXIMO POR FRUTO 
(Kg) 

5 1,85 2,75 
6 1,50 2,25 
7 1,30 1,95 
8 1,10 1,65 
9 1,00 1,50 
10 0,90 1,35 
11 0,80 1,20 
12 0,75 1,10 
13 0,70 1,05 
14 0,70 0,90 

Fonte: FILGUEIRAS et al., 2000. 

Cada caixa destinada ao mercado externo, geralmente recebe um código do operador da 

linha de embalagem e um código geral que identifica vários aspectos do campo e o cronograma de 

produção da empresa exportadora. A etiqueta dos frutos é uma prática usual e recomendada para o 

melão. Sendo utilizada principalmente como uma estratégia de marketing do produto, já que o 

consumidor, na maioria das vezes, associa a qualidade à marca (produtor ou exportador) da fruta.  

Devem-se utilizar etiquetas (selos) de polietileno de baixa densidade ou celulose, 

com 25mm de espessura. O selo deve apresentar boa aderência, adaptar-se à forma do fruto e 

ter padrão gráfico e cores que possam atrair o consumidor. 

Paletização 

As caixas de melão que se destinam à exportação devem ser obrigatoriamente 

agrupadas em pallets de 84 ou 96 caixas para os melões amarelo e pele de sapo, para quem 

usa caixas de 10kg. e em pallets de 70 caixas para quem usa caixas de 13kg.  

No caso de melões nobres, os pallets são de 120 caixas. Deve-se observar a amarração das 

cintas dos pallets e a resistência dos estrados da base e cantoneiras, para evitar que os pallets se 

abram e danifiquem as caixas. No momento da paletização as caixas cujos frutos estiverem tocando 

na caixa superior, devem ser retirados, senão estes frutos serão danificados podendo até apodrecer. 

Além de prejudicar a postura dos pallets (CASTRO & FERREIRA, 2001). 

Na Tabela 11 é apresentado o número de caixas para composição dos pallets de 

acordo com o tamanho das caixas. 
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Tabela 11 - Número de caixas para composição dos pallets 

Caixa 
(kg) 

Tipo de caixa 
Base 
(cm) 

Altura 
(cm) 

Total 

Baixa 7 12 84 
10 Alta 7 13 91 

Baixa 6 10 60 
12 Alta 7 12 84 

Baixa 11 12 132 
5 Alta 11 13 143 

Fonte: FILGUEIRAS et al , 2000. 

Para os melões destinados ao mercado Norte-Americano a amarração deve utilizar 

uma tela de 2 milímetros de densidade para impedir a penetração de insetos. A amarração do 

pallet deve ser feita com quatro cintas se forem usadas as cantoneiras de papelão. 

Cada pallet deve ser identificado com um número correspondente ao número de frutos 

por caixa, colocado no canto superior nos quatro lados e impresso em tamanho suficiente para 

ser visualizado a uma distância de até 50 m. Os pallets devem ser protegidos na parte superior 

com papelão, o que evita sujeira sobre os frutos durante o transporte e o armazenamento. 

Pré-resfriamento 

Os melões que são destinados ao mercado externo podem ou não sair refrigerados da 

fazenda. Em caso positivo são então submetidos a temperaturas em pré-frio, de 12-15°C na polpa, e 

levados para as câmaras de manutenção a 10°C no caso do melão amarelo.  

Para o melão cantaloupe, o pré-frio é de 3-5°C, imediatamente após a colheita, antes 

da embalagem que é feita em sacos plásticos, acondicionados nas caixas de papelão. Neste 

caso a embalagem é feita dentro das câmaras frias. Para os melões Gália e pele de sapo o 

tratamento é o mesmo que o do melão amarelo. O melão Orange Flesh é normalmente 

embalado primeiro para depois ir ao pré-frio (CASTRO; FERREIRA, 2001).  

Imediatamente após a paletização, o melão deve ser submetido ao pré-resfriamento. 

Quando feito em túnel tem como objetivo baixar a temperatura rapidamente até 10°C a 15°C 

(tratando-se de melão Inodorus, ou até 4°C a 6°C no caso de melões Cantaloupes).  

Na principal região produtora e exportadora de melão do Ceará, o Agropolo Baixo 

Jaguaribe, a operação de pré-resfriamento é fundamental, já que as temperaturas das áreas de 

cultivo são muito elevadas. O túnel de pré-resfriamento deve apresentar velocidade do ar de 3 a 4 

m/s no evaporador, capaz de resfriar o produto de 4 a 6 horas. 
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É fundamental que o operário responsável pela operação de pré-resfriamento seja 

treinado sobre o registro de temperatura na polpa do melão, usando termômetro de polpa, e 

sobre a disposição dos pallets dentro do túnel. 

No caso de alguns melões nobres (Cantaloupes), por exemplo, se utiliza sacola 

plástica (feita de um polímero especial para cada cultivar) dentro das caixas. O pré-

resfriamento é feito antes da paletização, o que evita condensação após o fechamento das 

sacolas. 

Armazenamento refrigerado 

O armazenamento refrigerado do melão apresenta alguns problemas em função da 

sua susceptibilidade a danos pelo frio, manifestando-se por meio do amadurecimento anormal 

(falta de aroma, acompanhado pelo aparecimento de manchas escuras na casca), que depende 

da cultivar. 

As principais cultivares produzidas no Agropolo Mossoró-Açu apresentam este tipo 

de dano, quando armazenadas a temperaturas abaixo de 10°C, ao passo que as principais 

cultivares de melão Galia só apresentam esse problema em temperaturas abaixo de 7°C. Em 

geral, o sintoma torna-se aparente a partir de 14 dias de armazenamento refrigerado e 

intensifica-se quando o fruto é retirado da câmara fria para condições ambiente. O melão 

Cantaloupe é pouco susceptível aos danos pelo frio. 

A Tabela 12 mostra as condições de temperatura e umidade relativa recomendadas 

para o armazenamento dos principais tipos de melão destinados ao mercado externo. 

Tabela 12 - Condições de armazenagem e vida útil dos principais tipos de melão destinados à 

exportação 

Melão 
Temperatura 

(°C) 
Umidade Relativa 

(%) 
Vida Útil Pós-colheita 

(Dias) 
10 – 12  85 – 90  30 

Amarelo 6 – 9  85 – 90  16 – 20  
Pele de sapo 15 – 16  75 – 80  40 
Tendral Negro 15 – 16  75 – 80  40 
Gália 7 – 8  90 – 95  28 
Orange Flesh 6 – 8  90 – 95  28 
Cantaloupe 3 – 5  85 – 90  30  

 Fonte: FILGUEIRAS et al., 2000. 
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Recomenda-se que o fruto seja armazenado na fazenda, em câmaras frigoríficas do 

galpão de embalagem, por até sete dias, pois a vida útil pós-colheita do melão destinado ao 

mercado externo tem que ser de, pelo menos, 28 dias. 

g) Transporte 

Durante o transporte não se deve interromper a cadeia de frio para o melão. Desta 

forma, o carregamento dos contêineres deve ser feito de forma rápida e em local construído 

especialmente para este fim. A temperatura de transporte deve ser idêntica à temperatura de 

armazenamento. O caminhão (contêiner) deve ser refrigerado antes do carregamento, pois 

estas unidades servem apenas para manter o frio. No porto, caso haja necessidade de espera, a 

cadeia de frio não deve ser interrompida. A temperatura no transporte marítimo e dentro do 

próprio país de destino deve ser rigorosamente controlada para evitar danos pelo frio. 
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5.2  Atores Sociais da Cadeia Produtiva do Melão: em busca de novas oportunidades de 

inclusão social 

Os atores sociais envolvidos na cadeia produtiva do melão reagem e promovem suas 

estratégias de ação, estabelecendo relações: “atividade econômica / atores sociais / cenários” etc. 

5.2.1  Mercado de insumos 

Segundo Marques (1995), uma característica dos mercados de produtos agrícolas é o 

seu alto grau de concorrência. A homogeneidade do produto, o grande número de produtores 

ofertando produtos de características razoavelmente semelhantes e a livre entrada e saída do 

mercado fazem com que esses mercados se aproximem de um modo geral da concorrência 

pura. 

Situação essa, em que o produtor é apenas um tomador de preços, pois não possui 

capacidade individual para influenciar o preço do produto que comercializa, estando ainda 

sujeito ao mercado de insumos modernos (adubos, inseticidas, fungicidas, herbicidas, 

sementes melhoradas, etc.), o qual apresenta uma estrutura mais concentrada, sendo formado 

por oligopólios, com número relativamente pequeno de empresas ofertando, e com algumas 

empresas líderes exercendo significativa influência nos preços de seus produtos.  

Estas influências nos setores que estão a montante (antes da fazenda), são chamadas 

de “efeito para trás”. Dentro deste contexto, o produtor tem certa instabilidade em sua renda, 

pois, os preços recebidos pelos produtos flutuam mais do que os preços pagos pelos insumos, 

os quais, correspondem de 51% a 73% do custo total de produção, nocaso do melão, 

dependendo do nível tecnológico utilizado, como pode ser visto nas Tabelas 29 e 31. 

Nestas condições, os lucros obtidos pelos produtores são transitórios e originários de 

acordo com os níveis de produtividade obtidos conforme as condições edafoclimáticas, 

adoção de tecnologias, capacitação e adequação do produto às exigências do consumidor.  

No mercado de insumo foram encontrados vários tipos de empresas, desde as que 

produzem sementes até as que produzem máquinas e implementos agrícolas, fertilizantes, 

defensivos e outros. 

As empresas produtoras de sementes geralmente são multinacionais, localizadas nos 

Estados Unidos, Holanda, Chile e Japão, e procuram colocar no mercado híbridos adaptados 
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às condições climáticas brasileiras, no sentido de oferecer ao produtor a possibilidade de obter 

um melão com Grau Brix mais elevado. 

Sabe-se que o Grau Brix depende da variedade plantada, da região produtora, bem 

como do manejo utilizado. O ciclo de cada variedade é influenciado pelas condições 

edafoclimáticas da região, como no caso do Agropolo Baixo Jaguaribe, em que o melão 

apresenta um ciclo mais curto, que propicia um melão com Grau Brix menor, prejudicando 

sua comercialização. 

As principais empresas que atuam no Agropolo Baixo Jaguaribe são: Petoseed 

(empresa americana – Califórnia / Oxnard), ASGROW Vegetable Seeds (empresa americana - 

Califórnia), ROYAL SLUIS (empresa holandesa - Enkhuizen), Sakata Seed America 

(empresa americana - Califórnia), e a Condor Seed Production (empresas americana – 

Arizona e Yuma), Seminis Vegetable Seeds (empresa americana - California), Horticeres 

(empresa brasileira – São Paulo/ Campinas). 

Os preços das sementes que agregam maior qualidade ao produto são de um valor mais 

elevado. Por isso, na hora da compra, o produtor, quase sempre descapitalizado, muitas vezes faz 

a opção pela "economia", o que acaba gerando prejuízos e pondo em risco o seu investimento, 

pela má qualidade dos melões e conseqüentemente pelo menor preço obtido no mercado. 

A diferença de preço da semente entre as de materiais híbridos geneticamente 

melhorados e os demais tipos, certamente, é muito menor que o prejuízo causado pelas 

doenças e pela desuniformidade de plantio e de colheita, causado pela produção de frutos de 

cores, tamanhos, sabores e formas diferentes. 

A semente é o item que demanda o maior investimento nos custos de produção do 

melão, significando, cerca de 12% a 23% destes. Este percentual é justificado pelo fato de a 

semente ser o insumo que determina as características dos frutos colhidos e a produtividade 

que pode ser potencialmente alcançada. 

As sementes híbridas de melões lançadas no mercado são especialmente 

desenvolvidas para atender as exigências dos mercados consumidores, quanto ao formato, 

tamanho, cor e sabor.  

As vantagens de se utilizar sementes híbridas são: obter plantas mais vigorosas com 

alto poder de formação de frutos, uniformidade de plantio e colheita, além de tolerância a 
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vírus e doenças e a obtenção de frutos capazes de suportar o transporte a longas distâncias, 

ideal para a exportação. 

Com relação ao mercado de equipamentos de irrigação, as principais empresas que 

atuam no mercado do Agropolo Baixo Jaguaribe são: Maxx Irrigação localizada em Limoeiro 

do Norte, Baratão da Irrigação, localizada em Pajuçara Maracanaú – Ceará, Carborundum, 

localizada em Vinhedo – São Paulo, e as lojas são: Apiguana, Netafim Brasil Sistemas e 

Equipamentos de Irrigação, Isratec Ceara Irrigação Ltda, Brasil Irrigações Comércio e 

Prestação de Servico, Aquafor Engenharia de Irrigação, Agrimotores e Netafim Brasil 

Sistemas e Equipamentos de Irrigacao, localizadas em Fortaleza – Ceará, além de outras lojas 

pequenas que atuam na região do Agropolo, representando diversas marcas de equipamentos 

de irrigação.  

Em 2007 a área cultivada com melão demandou cerca de 45.441 m³ de água por ano, 

constituindo-se assim como uma atividade agrícola consumidora de recursos hídricos que 

apresenta um grande potencial para este mercado no Agropolo Baixo Jaguaribe. 

No mercado de fertilizantes, as empresas tradicionais são: Trevo, Fertibom e 

Nutriplant, embora o setor esteja na mão de três grandes multinacionais, que são a Bunge, a 

Cargill e a Yara. A região do Baixo Jaguaribe-Ceará é um importante mercado para estes 

insumos, principalmente nos municípios de Aracati, Icapuí, Jaguaruana e Quixeré, áreas de 

fronteira com o Rio Grande do Norte. Os principais fertilizantes comercializados são uréia, 

superfosfato simples, cloreto de potássio, sulfato de potássio, ácido fosfórico, nitrato de 

cálcio, Cab2 e nutrisan micro. 

O agronegócio do melão localizado na região do Agropolo Baixo Jaguaribe-CE, 

apresenta capacidade de impulsionar outros setores à jusante, como os de embalagem, 

transporte, distribuição e comercialização.  

Estes efeitos são denominados de “efeitos para frente”. Em 2007 os produtores de 

melão investiram em torno de R$ 15,1 milhões em embalagem, R$ 13,7 milhões em 

transporte, 32,1 milhões em sementes, R$ 24,4 milhões em fertilizantes, R$ 10,6 milhões com 

defensivos, R$ 908,8 mil com água, R$18,7 milhões com mão-de-obra e mecanização e       

R$ 1,7 milhão com impostos, somando um gasto total com insumos, embalagem, transporte, 

distribuição e impostos de R$123,4 milhões (ANEXO B). 



 115

Ainda naquele ano, os municípios de Aracati, Icapuí, Jaguaruana, Limoeiro do Norte e 

Quixeré importaram US$ 5,8 milhões de insumos, entre eles: sementes, caixas de papelão, 

etiquetas; sacos plásticos, equipamentos de irrigação, embalagem, transporte e ceras (MDIC, 2008). 

O elo de comercialização de insumos da cadeia produtiva do melão é cada vez mais 

orientado pelas exigências da produção estratégica integrada com o consumidor, que observadas sob 

a forma de exigência pela certificação de qualidade, oferecem condições necessárias à 

implementação de um sistema de gestão que permite às organizações públicas e privadas medir e 

hierarquizar os fatores potenciais de ganhos de produtividade e renda. 

Portanto, o mercado de insumos tende a se equilibrar em torno de aspectos 

tecnológicos acoplados a políticas de proteção de mercado e ao meio ambiente, pelo lado da 

demanda do setor produtivo e de aspectos qualitativos, nutricionais e de segurança alimentar 

pelo lado da oferta dos mercados consumidores. 

5.2.2  Os produtores de melão do Ceará 

Como em toda a atividade econômica, a produção de melão apresenta uma 

estratificação de seus produtores. A grande maioria é composta por “pequenos” produtores de 

base familiar e que contratam mão-de-obra temporária apenas nos períodos de plantio e 

colheita. Mas, há “médios” e “grandes” produtores que contratam mão-de-obra permanente, 

no que se refere à assistência técnica e pesquisa. 

O critério básico de classificação da propriedade produtora de melão em pequeno, 

médio e grande é a área plantada, item que determina um conjunto de outras necessidades, 

além da contratação de mão-de-obra. De acordo com o CENSO AGROPECUÁRIO DO 

CEARÁ 1995/96, os pequenos produtores de melão com área plantada de 1 até 10 ha, 

correspondem à 97,13% dos produtores do Estado do Ceará e só respondem a 30,37% do total 

da área plantada com melão. 

Situação que se repete, quando se verifica o cadastro dos produtores de melão para a 

região do Agropolo Baixo Jaguaribe feito pela ADAGRI para a safra de 2008/2009. O 

monitoramento da mosca das frutas mostra uma realidade muito parecida com a verificada na 

análise dos dados do CENSO de 1995/96. 

Os pequenos produtores de melão (com área média plantada de 10 ha por ano) 

correspondem a 81,82% do total de produtores de melão da região e respondem por 43,4% da 
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área plantada, mostrando que a concentração da área plantada e conseqüentemente da 

produção ainda está nas mãos dos médios e grande produtores de melão que possuem melhor 

infra-estrutura de produção, de pós-colheita do melão e principalmente de comercialização e 

distribuição (ADAGRI, 2008). 

Percebe-se que a inserção da pequena propriedade familiar no espaço do agronegócio 

local e mundial é cada vez mais reduzido devido às exigências de qualidade e escala de 

produção exigida pelos agentes que atuam no elo de distribuição e comercialização da cadeia 

produtiva do melão. 

Daí a importância de se buscar alternativas para a inserção sustentável dos pequenos 

agricultores nos segmentos produtivos e comercial da cadeia produtiva do melão. As principais 

estratégias são: a verticalização da produção por meio da certificação sanitária e fitossanitária 

(como “Área Livre de mosca-das-frutas”); Produção Integrada de Melão e parcerias com médias 

ou grandes empresas detentoras da tecnologia adequada para atender os requisitos de qualidade da 

variedade comercial; formação de Grupos Integrados de Produtores (GIP). 

Os médios e grandes produtores de melão, normalmente, plantam áreas que variam 

entre 50 até 1.500 ha por ano, os médios plantam em torno de 50 a 300 ha e os grandes acima 

de 300 ha, chegando a 1.500 ha/ano.  

Assim, quando se analisa as grandes empresas, como a Nolem e a Del Monte, 

verifica-se que são empresas que investem em capacitação, pesquisa e tecnologia, fato raro 

entre os demais produtores, que dependem de órgãos públicos para terem acesso a estes 

serviços. 

Outro traço marcante foi observado entre os pequenos e médios produtores de melão 

do Agropolo Baixo Jaguaribe. Normalmente se dedicam à outras atividades agrícolas, pois a 

maioria dos pequenos produtores cultivam milho e feijão com caráter de subsistência, e os 

médios diversificam suas atividades com outras cultura da fruticultura como a banana e o 

mamão, além de se dedicarem também a atividades urbanas.  

Já as grandes empresas como a Nolem, Del Monte e outras de médio porte, atuam 

não só na produção e beneficiamento do melão, como também nos demais elos da cadeia 

produtiva do agronegócio de frutas e hortaliças no mercado nacional e internacional, por 
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serem empresas multinacionais que dispõem de uma estrutura de comércio e distribuição 

consolidada no mercado interno e externo. 

A inauguração da unidade de beneficiamento de melão da empresa Del Monte Fresh 

Produce, empresa norte-americana, no município de Quixeré, situado no Agropolo Baixo 

Jaguaribe, a 214 km de Fortaleza, em setembro de 2000, representou um marco para a 

consolidação de um sistema de produção regido por uma empresa âncora, multinacional que 

fez um investimento inicial de US$ 9 milhões na produção de melão para exportação, tendo 

como destino principal, o mercado europeu. 

Segundo Edson Luiz Brok, superintendente da Del Monte, a condição climática do 
Estado, de três mil horas de sol por ano, foi um ponto a favor da instalação do 
“Projeto Melão” no Ceará. A região de Quixeré apresenta condições de clima e solo 
ideais para a irrigação, com poços subterrâneos de pequena profundidade, em torno 
de 80 a 100 metros (DIÁRIO DO NORDESTE, 2000). 

Toda a produção da unidade cearense da empresa Del Monte Fresh Produce é voltada 

para o mercado internacional. A empresa exportou em 2001 cerca de US$ 15 milhões, graças 

à sua produção própria, cultivada em 300 hectares, sendo dois ou mais ciclos por ano (600 ha 

de área colhida) existente na época. Em 2007, já contava com uma área plantada de cerca de 

1.800 hectares abrangendo os municípios de Limoeiro do Norte e Quixeré. 

Atualmente a empresa Del Monte Fresh Produce utiliza em seu sistema de produção, 

a técnica de irrigação subterrânea, ainda inédita no Ceará, que apresenta uma economia de até 

40% sobre o sistema de microaspersão, além da moderna técnica da plasticultura, que evita 

desperdício de água e o contato do melão com o solo, melhorando assim sua qualidade, além 

de reduzir a incidência de pragas e doenças. 

Em 2003, de acordo com o então Secretario de Agricultura Irrigada do Estado – 
SEAGRI, Carlos Matos, a vinda da Del Monte para Quixeré representa um avanço 
para a fruticultura cearense, uma vez que a unidade produtora de melão é a planta 
mais moderna do grupo multinacional, com área de 1.150 hectares. A Del Monte Fresh 
é uma grande empresa que atua no mercado mundial de frutas. Ela está presente em 
cerca de 50 países, produzindo e beneficiando cerca de 20 tipos de frutas e vegetais. 
Controlada pela família Abu-Ghazaleh, a multinacional está há dois anos no Brasil, mais 
precisamente no Rio Grande do Norte, onde produz bananas. A unidade instalada no 
Ceará conta com 400 funcionários na produção (lavoura) e mais 300 no 
beneficiamento. 

 

A produção da Del Monte Fresh Produce localizada no município de Quixeré estava 

sendo escoada pelo Porto de Natal/ Rio Grande do Norte, mas com a abertura do Porto do 



 118

Pecém, a empresa começou a exportar pelo Ceará, enviando em setembro de 2003, 116 

contêineres de melão, respondendo por 75% das exportações deste produto. 

Conforme Edson Brok, a empresa trabalha com toda a cadeia produtiva da 
fruticultura, incluindo produção, transporte, comércio e pesquisas. Conta com cerca 
de 50 navios para distribuição e, no Brasil, com 120 contêineres, o que facilita a 
logística de seu agronegócio (DIÁRIO DO NORDESTE, 2000). 

Em 2007, exportou cerca de 36,3 milhões de frutas e hortaliças sendo a campeã 

cearense em exportação de frutas e hortaliças, montante que foi 77,4% superior às suas 

exportação de 2006. Em 2007 a empresa foi responsável pela geração de aproximadamente 

6.500 empregos diretos. 

A empresa Del Monte Fresh Produce, em outubro de 2003, realizou uma experiência 

inédita na sua fazenda de Quixeré, ao solicitar um fiscal da Delegacia Federal de Agricultura 

para verificar a qualidade dos frutos produzidos na própria lavoura, fazendo a liberação 

imediata da exportação do produto. 

O sistema antigo de verificação da sanidade e qualidade do melão era feito apenas no 

porto do Pecém, fato que aumentava o risco de prejuízo ao produto, já que os contêineres da 

empresa precisavam ser abertos para a retirada da amostra. Esse procedimento, em algumas 

oportunidades, causava choque térmico, prejudicando a qualidade da fruta embarcada. 

A nova experiência gerou uma demanda junto ao Ministério da Agricultura, para que 

se instale um posto de fiscalização na região de Quixeré, onde se localiza a chamada "estrada 

do melão", beneficiando outros produtores e facilitando as exportações. Fato que gerou 

também uma melhoria no sistema de embarque do melão no Porto do Pecém, a partir de 2005, 

quando lá foi instalada uma sala climatizada. 

Assim, os grandes produtores de melão normalmente reinvestem parte de seus lucros no 

melhoramento da infra-estrutura de beneficiamento e distribuição do melão, tendo mais 

oportunidades de agregar valor ao seu produto, diferentemente dos pequenos produtores que, na 

sua maioria, vendem o melão para intermediários individuais ou para as grandes empresas, sem 

realizar as etapas do beneficiamento de pós-colheita, que exige uma maior capacidade financeira 

para montagem da infra-estrutura necessária (“Packing House”, transporte e distribuição). 

Ainda quanto aos médios e grandes produtores de melão, estes dispõem de mão-de-

obra permanente e temporária, enquanto os pequenos utilizam predominantemente a mão-de-

obra familiar, só recorrendo à mão-de-obra temporária no pique da colheita. 
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No caso de grandes empresas produtoras de melão no Baixo Jaguaribe citamos a 

Agrícola Famosa, fundada em 1995. É uma empresa de capital nacional situada na divisa dos 

estados do Rio Grande do Norte e Ceará, localizada no município de Icapuí – CE, que 

consolidou seu nome no mercado pelo investimento em novas tecnologias, pesquisa, 

conservação do meio ambiente e compromisso social. Possui um quadro de funcionários de 

quase 4.000 colaboradores nos períodos de safra. 

A Agrícola Famosa é a única empresa do Brasil a fazer medição de Brix por sistema 

de Infra-Red. Com este sistema são capazes de classificar os frutos sem cortar-los ou perfurar-

los, tendo então medições mais eficazes e com menos desperdício de frutas. Possui em sua 

estrutura uma ““Packing House”” para melões nobres e abacaxi com uma área coberta de 

5.705 m² e com capacidade de Sistemas de Frios para 626 pallets e para frutos quentes com 

uma área coberta de 2.530 m² e área de estocagem para 900 pallets. Possui ainda um parque 

frio com capacidade de túneis para 123 pallets; câmaras frias com capacidade para 412 pallets 

e antecâmaras com capacidade instalada para 91 pallets. 

Em seu sistema de logística de transporte, a Agrícola Famosa conta com 101 tratores, 

190 carroções (compra prevista de mais 100 para o ano de 2009), uma frota de ônibus para 

transporte de seus colaboradores, além de garagem e oficina completas para manutenção dos 

veículos. 

Nos últimos anos a Agrícola Famosa projetou-se como a maior produtora e 

exportadora de frutas in natura do Brasil, ampliando constantemente seus mercados. Na safra 

de 2007, foram exportadas mais de 73 mil toneladas de frutas, com atuação no mercado 

europeu, concentrando-se principalmente nos mercados britânico, holandês, italiano, 

português e espanhol. A Agrícola Famosa além de sua atuação nos mercados já abastecidos da 

Europa está expandindo suas exportações para Dubai, Singapura, Turquia, Rússia, Estados 

Unidos, Canadá, entre outros. A Agrícola Famosa também se destaca entre os maiores 

fornecedores de melão do mercado brasileiro. Na safra 2007.08 as vendas no mercado interno 

totalizaram mais de 15 mil toneladas de frutas, entre elas o melão. 

Além da Agrícola Famosa, a região do Baixo Jaguaribe conta também com a 

presença de outra grande empresa a Nolem, localizada em Mossoró-RN, explora uma área de 

8.000 ha nos estados do Rio Grande do Norte e Ceará, sendo 3.400 dedicados exclusivamente 

ao cultivo de melões. É uma empresa que atua tanto no mercado interno, quanto no 

competitivo mercado mundial, no qual tem realizado diversas campanhas promocionais, 
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principalmente na Espanha, França e Reino Unido, em conjunto com os distribuidores, 

contribuindo para manter a fruta sempre fresca para o consumidor e a credibilidade de sua 

marca. 

A Nolem desenvolve produtos de alta qualidade, sempre com o objetivo de satisfazer 

o consumidor final. Realiza programas de garantia de origem, qualidade e marca própria com 

os maiores varejistas do Brasil e do exterior. Tem como objetivo atender, com excelência, as 

principais redes de varejo e distribuidores e o compromisso de oferecer aos consumidores 

produtos de alta qualidade. 

A Nolem também desenvolve a sua própria tecnologia e para isso possui uma equipe 

de profissionais com alto nível de conhecimento, tecnologia avançada e controle rigoroso em 

todas as etapas de produção, seleção, embalagem e transporte de acordo com a legislação fito-

sanitária. Em sua organização logística possui um sistema de rastreabilidade desenvolvido 

pela própria empresa, o qual acompanha a semente do momento em que ela é plantada até a 

fruta chegar a prateleira do supermercado. É a garantia de qualidade gerando mais satisfação 

para o consumidor. 

A Nolem realiza pesquisas em conjunto com universidades, instituições de pesquisa, 

empresas agrícolas e, principalmente com fornecedores de sementes e outros insumos, 

contando com a maior área de pesquisa de melão do Brasil. Possui ainda um Centro de 

Pesquisa, com laboratório para análise de água, solo e folhear, pós colheita e um ““Packing 

House”” dedicado exclusivamente a pesquisa e experimentos,com uma estrutura de 700 m2. 

A Nolem gera mais de 15.000 empregos diretos e indiretos. A empresa segue 

rigorosamente as leis trabalhistas, oferecendo aos seus trabalhadores alojamentos e refeitórios, 

assistência médica e odontológica, além de manter um centro de treinamento realizando 

cursos em parceria com diversas instituições.  

Fez parte da Associação Novo Nordeste - ANNE. A ANNE busca formas de 

valorizar a condição humana por meio da melhoria da alimentação, da saúde e, 

principalmente, da educação, atuando na alfabetização de jovens e adultos e no ensino de 

técnicas agrícolas. A ANNE acredita na união da sociedade, empresas, governo, entidades e 

cidadãos para promover a transformação social da região. Um trabalho que começa hoje, para 

garantir uma vida melhor para as gerações futuras. 



 121

Na busca de um alto padrão de frutas frescas, a Nolem recebeu o certificado 

EUREPGAP 2004, ajustando-se ao padrão Europeu de produção de frutos frescos. Tal 

documento dita normas de boas práticas agrícolas (BPA), cujo essencial objetivo é o 

desenvolvimento dos melhores procedimentos de produção agrícola no mundo. Nele, se 

define o padrão aceitável pelo grupo de varejistas europeus.  

Assim, a Nolem é uma empresa capaz de demonstrar sua habilidade em manter a 

qualidade e a segurança alimentar dos seus frutos, minimizar o impacto ambiental 

conservando a vida selvagem e a natureza (sempre de acordo com as regras governamentais), 

otimizar a eficiência de utilização de seus recursos hídricos e assumir uma postura 

responsável diante da saúde e segurança de seu trabalhador. 

Para tanto, a Nolem lançou mão de recursos como Eurepgap, Produção Integrada de 

Frutos (PIF), Análise de Perigo e Pontos Críticos de Controle (APPCC) e Boas Práticas 

Agrícolas (BPA). Tais ferramentas, cujos limites e objetivos muitas vezes se misturam, fazem 

parte da essência do Eurepgap. Em 2005 realizou uma pré-auditoria dos certificados Nature’s 

Choice, BRC e APPCC. Atualmente busca a certificação ISO 9001 e 14001. 

A Nolem dispõe de: um parque frio para armazenagem com capacidade para 1.100 

paletes; 5 câmaras frias de pré-resfriamento com capacidade para 112 plt /operação; 2 

“ “Packing House”s” com capacidade para 50.000 cxs / turno; 2 ““Packing House”s” com 

capacidade para 25.000 cxs./ turno; Estrutura de galpões: ““Packing House””, apoio, 

armazenagem e estoque, totalizando 34.500 m2; 28 poços com capacidade para 4.100m3 de 

água de excelente qualidade; uma estrutura de apoio e equipes em São Paulo, Rio de Janeiro, 

Fortaleza, Petrolina, Juazeiro, Espanha, Inglaterra e Holanda (Rotterdam), sendo que toda 

essa estrutura foi montada de acordo com o EUREPGAP e a legislação brasileira. 

Quanto aos pequenos e médios produtores de melão, verifica-se que foram 

fortemente impactados por mudanças tecnológicas em seu processo produtivo, principalmente 

em relação ao emprego de sistemas de irrigação localizados na região, quanto ao aspecto da 

logística agroindustrial, e também no que diz respeito à qualidade. 

De acordo com o Censo Agropecuário do Ceará de 1995/1996, apenas 31,54% dos 

pequenos produtores de melão utilizavam irrigação, fato que reflete a baixa produtividade 

alcançada pelos produtores neste período, sendo de apenas 8.343 frutos/ha. 
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Com o incentivo dado pela antiga Secretaria de Agricultura Irrigada, por meio do 

Programa PROCEAGRI, objetivando proporcionar um apoio institucional do Governo do Ceará, no 

sentido de intensificar parcerias e realizar elevados investimentos de fomento na agricultura irrigada 

voltada para exportação. Os resultados obtidos revelaram que quase a totalidade dos produtores 

de melão utilizam sistema de irrigação localizada, e estão alcançando um rendimento médio 

na região do Agropolo Baixo Jaguaribe de 25 toneladas por hectare, ou seja, três vezes maior 

que o rendimento médio obtido em 1995/96 (IBGE, 2008). 

Os macro-investimentos em infra-estrutura e o volume de crédito que envolveram a 

atividade da agricultura irrigada no estado do Ceará tornaram possíveis, não somente aos 

médios e grandes empresários, mas também aos pequenos produtores de melão, utilizarem um 

alto padrão tecnológico dentro de seus processos produtivos, de colheita e pós-colheita, como 

também de comercialização. 

Segundo dados do Banco Central do Brasil - Anuário Estatístico 2000-2001, o 

Crédito Rural, de 2000 para 2001, aumentou em 116% o número de hectares financiados para 

a cultura do melão irrigado no Ceará, passando de 76 ha em 2000 para 163 ha em 2001. De 

2001 para 2002, reduziu em 78,35% o número de hectares financiados para a cultura do melão 

irrigado no Ceará, passando de 163 ha em 2001 para 35 ha em 2002. De 2002 para 2003, o 

crédito rural para a cultura do melão irrigado no Estado ampliou em 525,71 % o número de 

hectares financiados, passando de 35 ha em 2001 para 219 ha em 2003. Em 2004, foram 109 

ha, em 2005 foram 34 ha, em 2006 foram 82 ha e em 2007, foram financiados somente 10 

hectares de melão irrigado, ou seja, cada vez mais o produtor está financiando a sua produção 

com recursos próprios.  

No caso do grupo de pequenos produtores de melão do município de Aracati, da 

região do Agropolo Baixo Jaguaribe-Ce, a 175km de Fortaleza, que no ano de 2001, começou 

a exportar melão para a Europa graças ao Fundo de Incentivo de Acesso ao Crédito. Um novo 

modelo de desenvolvimento da agricultura irrigada do Ceará articulado pela SEAGRI, 

delimitadas no Programa Cearense de Agricultura Irrigada (PROCEAGRI), que consolidou 

uma nova forma de organização da produção por meio do GIP- Grupo Integrado de 

Produtores, cuja meta era reunir pequenos produtores que antes trabalhavam isolados. 

A principal vantagem com a organização dos pequenos produtores era o ganho de 

competitividade, uma vez que o GIP facilitava a aquisição de insumos e equipamentos, 

produzindo com isso em escala comercial, além de compartilhar assistência técnica. 
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Em janeiro de 2001, o Grupo Integrado de Produtores de Melão Irrigado de Aracati, 

colheu a primeira safra de melão amarelo adequado aos padrões de países exportadores. Ao 

todo, foram 66 hectares irrigados, distribuídos nas propriedades de 11 produtores que 

integravam o Grupo. O produto já tinha destino certo, os mercados da Inglaterra e Holanda, 

principais países compradores de melão do Brasil. Aproximadamente 70% da produção deste 

grupo, estimada em 1.650 toneladas, foi destinada a esse mercado. 

Segundo Ricardo César Rocha, coordenador do grupo, "a maior vantagem do grupo 
é a união entre os produtores e a parceria com órgãos públicos como a SEAGRI, 
porque isso dá ao pequeno produtor uma coisa que ele nunca teve, poder de 
barganha equivalente ao de um grande produtor". 

Verificou-se assim, o fato, de que, o grupo organizado adquiriu condições de 

negociar menores custos na compra de insumos e melhores preços de venda do melão. 

Em 2005, o Grupo Integrado de Produtores de Melão Irrigado de Aracati já era 

apontado como destaque na fruticultura irrigada do Estado do Ceará, sendo citado no Prêmio 

de Destaque Nacional da Fruticultura ganho pelo Banco do Nordeste no FRUTAL 2005, pelo 

bom desempenho do grupo na execução de seu projeto produtivo de melão.  

Áureo Fernandes, um dos produtores do grupo, destaca que "o trabalho de parceria 
estimulado pela SEAGRI também facilitou no tocante à elaboração e apresentação 
do projeto junto ao Banco do Nordeste", instituição financiadora do grupo. 

Este grupo tomou emprestado do Banco do Nordeste recursos da ordem de R$ 80 mil 

para cada produtor custear infra-estrutura e produção. O dinheiro foi proveniente do Fundo de 

Incentivo de Acesso ao Crédito, pelo qual o governo do Estado, por meio da SEAGRI, 

assume 50% do valor referente à garantia exigida pelo banco, recurso conhecido como Fundo 

de Aval. 

Uma das exigências do Banco do Nordeste para financiar o referido projeto foi a 

apresentação de estudo comprobatório de que há demanda suficiente para consumir a 

produção. No caso do melão, os mercados interno e externo estavam em expansão. E nos 

países estrangeiros a rentabilidade era certa, mas a exigência por frutos com alto padrão de 

qualidade era maior. 

Ricardo Rocha ressalta que a prioridade ao mercado internacional foi dada pelo 
grupo porque é menos arriscado. "Lá fora o mercado é mais estável, eles têm uma 
política de preço mínimo. No mercado interno esse preço oscila muito", diz o 
coordenador do grupo. 
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Para atender às exigências de qualidade dos importadores, o GIP de Fruticultura 

Irrigada de Aracati contratou assistência técnica para supervisionar o manejo adequado dos 

defensivos e as técnicas apropriadas de plantio e colheita. 

O técnico agrícola João Carlos, contratado pelo grupo para acompanhar a produção, 
garante que o grupo tem "tudo para dar certo, porque existe uma nova mentalidade 
de produzir com controle da irrigação, da aplicação de adubos e agrotóxicos, 
respeitando os períodos de carência dos defensivos agrícolas". Segundo João, a 
incidência de pragas como a mosca branca e mosca minadora estão totalmente 
contornadas, o que garante a qualidade fitossanitária do melão. 

O grupo produziu de forma escalonada, o ano todo. Um dos fatores que garantiu a 

boa produtividade foi a irrigação, feita com sistema de gotejamento, proveniente de fonte 

subterrânea e de poços instalados, que apresentavam cerca de 70 mil litros/hora de vazão, 

água suficiente para irrigar as áreas de seis hectares cada, em média. 

De acordo com Clero Chaves (2003), então engenheiro agrônomo do Agropolo 
Baixo Jaguaribe, o grupo de produtores está no caminho certo para produzir com 
qualidade e rentabilidade. Ele destaca que a idéia de formar o grupo foi gerada a 
partir de reuniões com os produtores de melão, nas quais foi identificado o desejo de 
ingressar num modelo de organização de produtores. Somente a partir da 
sensibilização é que partimos para os projetos de obtenção de crédito, assistência 
técnica e comercialização da produção. Por isso, a formação regulamentada de um 
GIP leva alguns meses, frisa. No caso do grupo de Aracati, a formação levou cerca 
de seis meses. Uma gestação que pode ser considerada rápida, avaliando-se os frutos 
para o futuro. 

Para formar um Grupo Integrado de Produtores era preciso um maior grau de 

consciência por parte dos produtores quanto à importância da assistência técnica e do aporte 

tecnológico necessário para se produzir com qualidade e boa produtividade. Esta premissa 

figurava entre as principais instruções da SEAGRI. E o Grupo Integrado de Produtores de 

Fruticultura Irrigada de Aracati assimilou bem essa mentalidade de produzir com 

profissionalismo. 

Além de contratar um técnico agrícola para acompanhar o processo de plantio e pós-

colheita, os produtores adquiriram aparelhos como o refratômetro, que mede o grau Brix (teor 

de açúcar) do melão. Para Francisco Zuza de Oliveira (2003), então diretor de Apoio à 

Produção da SEAGRI, o investimento em assistência técnica demonstrou que o grupo 

percebeu que "a assistência técnica profissional é um dos insumos mais importantes da 

agricultura irrigada". 

Os pequenos produtores do Grupo Mata Fresca de Aracati, tornaram-se atores de um 

processo de transformação da agricultura em uma atividade voltada para o mercado global. 
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Esses produtores já iniciaram a atividade dentro de um processo de produção, gerindo pacotes 

tecnológicos que compreendem várias práticas culturais e de pós-colheita, tais como: correção 

do solo, sistema de produção integrado, manejo integrado de pragas, análise de sólidos solúveis 

(Grau Brix), análise de resíduos de agrotóxicos nos frutos, análise da água destinada á irrigação, 

irrigação localizada, fertirrigação, sementes geneticamente melhoradas etc. 

Esta modernização que estava sendo disponibilizada à estes pequenos produtores, foi 

fruto de uma política agrícola voltada para o mercado externo, cada vez mais competitivo, e 

exigente de ações governamentais ajustadas aos processos de consumo e produção. 

5.2.3  Os impactos econômicos da atividade no âmbito das famílias 

Os dados deste estudo revelaram que a maioria dos pequenos produtores de melão da 

região do Agropolo Baixo Jaguaribe-Ceará estão satisfeitos com os resultados da atividade, 

tendo a produção de melão como sua principal fonte de renda e que alguns abandonaram as 

atividades tradicionais para dedicarem-se à produção de melão, enquanto outros passaram a 

considerar as antigas atividades como secundárias em relação à atividade produtiva de melão.  

De acordo com a Tabela 13, a cultura do melão apresentou aumento de preço de 

17,3%, já as culturas do arroz, feijão e milho apresentaram queda nos preços de 3,0%, 2,5% e 

20,1%, respectivamente, quando se compara os anos de 1996 com 2007. Ressalta-se que no 

ano de 1996 houve inverno normal, com chuvas acima da média e o ano de 2007, foi um ano 

de inverno irregular, com chuvas mal distribuídas tanto de forma espacial quanto de forma 

temporal, portanto, abaixo da média. 

Na Tabela 14, são apresentadas as variações de produtividade para as culturas de 

melão, arroz, milho e feijão, comparando o ano de 1996 com 2007. Nesta Tabela, percebe-se 

que a produtividade do arroz cresceu 0,3%, já as culturas do milho e feijão, apresentaram 

queda na produtividade na ordem de 35,7% e 32,4%, respectivamente. Sendo que a 

produtividade do melão cresceu 139,8%. Isso reflete os baixos níveis de rentabilidade que o 

produtor vem auferindo por meio das atividades agrícolas tradicionais, tornando-os cada vez 

mais excluídos do mercado, pois estas culturas vêm apresentando uma tendência constante, e 

até declinante como é o caso do arroz, do feijão e do milho (Tabela 15). 

Percebe-se, portanto, que a produção de melão na região do Agropolo Baixo 

Jaguaribe-Ceará tem gerado impactos positivos, tanto do ponto de vista do aumento de renda 



 126

obtida pelo produtor, quanto pela geração de novas oportunidades de ocupação para as 

famílias que atuam nesta atividade. 

Em 2007, o preço do melão amarelo recebido pelos produtores cearenses foi 

economicamente viável, pois proporcionou uma lucratividade média de R$ 0,24/Kg para o 

mercado interno e R$0,60 para o mercado externo garantido ao produtor um lucro sempre 

superior a 20%. Em 2007, o preço médio recebido pelo produtor no mercado interno foi de 

R$0,81 e no mercado externo de R$ 1,17. 

Tabela 13 - Preços médios recebidos pelos agricultores do Agropolo Baixo Jaguaribe, para as 

culturas de arroz, feijão, milho e melão, valores em reais R$/kg, 1996 e 2007 

Anos Arroz (kg) 
Feijão 
(kg) 

Milho 
(kg) 

Melão Amarelo 
(kg) 

1996 0,69 1,38 0,57 0,77 
2007 0,66 1,35 0,45 0,90 

∆ %: (2007/1996) -3,0% -2,5% -20,1% 17,3% 

Fonte: IBGE (1996; 2007). Dados corrigidos pelo IGP-DI, Nov.2008. 

Tabela 14 - Produtividade Média por hectare das culturas de arroz, feijão, milho e melão 

obtida na região do Agropolo Baixo Jaguaribe, 1996 e 2007. 

Anos Arroz (kg/ha) 
Feijão 
(kg/ha) 

Milho 
(kg/ha) 

Melão Amarelo 
(ha) 

1996 2.173,40 361 783,86 10.441,77 

2007 2.181,00 231,99 530,15 25.043,77 

∆ %: (2007/1996) 0,3% -35,7% -32,4% 139,8% 

Fonte: IBGE (1996; 2007). Dados corrigidos pelo IGP-DI, Nov.2008. 

Tabela 15 - Renda Bruta por hectare gerada pelas culturas de arroz, feijão, milho e melão do 

Agropolo Baixo Jaguaribe, valores em reais R$, 1996 e 2007. 

Anos 
Arroz 
(kg) 

Feijão 
(kg) 

Milho 
(kg) 

Melão Amarelo 
(kg) 

1996 1.489,45 500,08 443,51 8.033,24 

2007 1.450,16 312,98 239,68 22.604,49 

∆ %: (2007/1996) -2,6% -37,4% -46,0% 181,4% 

Fonte: IBGE (1996; 2007). Dados corrigidos pelo IGP-DI, Nov.2008. 

O preço de melão praticado na região do Agropolo Baixo Jaguaribe tem a 

possibilidade de obtenção de taxas de lucro mais altas, que poderão ser alcançadas mediante: 

maior profissionalismo, agregação de valor ao produto, redução do processo de intermediação 

e ganhos de produtividade, pois o preço tem se mantido estável no mercado interno, com 

tendência de crescimento no mercado externo. 
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Segundo MAGALHÃES (2002), no Ceará o custo de produção de 1 kg de melão foi 

de US$ 0.11, no Rio Grande do Norte é de US$ 0.12, na Califórnia foi de US$ 0.33 em 

Sonora no México foi de US$0.32. Portanto o Estado do Ceará apresenta o mais baixo custo 

de produção por quilograma. 

Basicamente, quando o melão é destinado ao mercado externo seus custos são mais 

elevados, pois existem níveis adicionais de intermediação que trazem custos de transporte, 

distribuição e comercialização até chegar ao consumidor. A margem de lucro tanto para o 

mercado interno quanto para o mercado externo é compensadora, já que os custos de produção e 

comercialização estão sendo balanceados pela redução dos custos por meio da racionalização do 

processo produtivo e pelas altas produtividades alcançadas. 

O melão possui uma eficiência econômica do uso da água de US$1.38/m³, ou seja, 

um dólar e 38 centes gerados para cada metro cúbico de água utilizado na produção. Quando 

o melão foi comparado com outras atividades, observou-se uma eficiência econômica superior 

a muitas culturas irrigadas como o abacate (US$0.54/m³), acerola (US$0.97/m³), banana 

(US$1.06/m³), arroz (US$0.01/m³), feijão (US$0.20/m³) (FRANÇA, 2000). 

Apesar de as análises de caráter econômico até aqui expostas terem demonstrado que 

a cultura do melão é uma atividade viável e que está se tornando acessível aos pequenos 

agricultores, fato raro de se encontrar na trajetória histórica desse grupo social, este não é o 

único cálculo que tem sido levado em consideração por esses atores sociais, pois estes 

ultrapassam os parâmetros econômicos e valorizam, na mesma magnitude. 

Outros aspectos pertinentes ao risco ligado a uma atividade mais complexa como é o 

caso do melão, em virtude da aleatoriedade de vários fatores como: clima, pragas e doenças, 

oportunidades de mercado e ao lucro que será obtido pelo produtor. Esse quadro positivo 

delineia o processo de valorização alcançado por um produto não-tradicional (uma especialidade), 

demandado por nichos importantes de mercado e adequado às características de um novo padrão 

de consumo que busca cada vez mais a sustentabilidade social, econômica e ambiental. 

5.2.4  Ocupação do trabalho familiar 

A produção mundial de melão representa uma fonte importante de ocupação de mão-

de-obra. Em vários países, como Brasil, México, Costa Rica a produção comercial de melão é 
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exercida por unidades familiares relativamente pequenas, onde a componente mão-de-obra 

familiar ou subcontratada representa um insumo significativo (MUNGUIA, 1998). 

A cultura do melão por ser exigente em habilidades manuais e tratos culturais 

especializados, se torna uma atividade intensiva de mão-de-obra, tanto na produção quanto na 

colheita e pós-colheita, processos fundamentais na manutenção da qualidade do produto e sua 

colocação no mercado externo. 

A relação de trabalho assalariado nesta atividade está se tornando uma realidade 

presente na exploração do melão no Agropolo Baixo Jaguaribe-CE, pois tanto as grandes 

empresas quanto as pequenas unidades produtivas, que se aglomeram em grupos de produção, 

demandam serviços de profissionais especializados na área, contratados com salário de forma 

permanente. A atividade é capaz de gerar dois empregos diretos por cada hectare plantado, já 

que o seu cultivo é de ciclo curto e exige mão-de-obra numerosa. 

O quadro de profissionais assalariados depende do tamanho da unidade produtiva; 

Explorações empresariais geram um maior número de trabalhadores assalariados do que as 

pequenas unidades produtivas. Atualmente, a demanda de mão-de-obra para o processo 

produtivo é de 84 homens dia/ciclo por hectare, considerando que pode-se plantar o melão 

três vezes ao ano, a exigência de mão-de-obra anual é de 252 homens dia/ano por hectare. 

No Ceará, em 2008, a região do Agropolo Baixo Jaguaribe, conta com 764 unidades 

produtivas de melão, número obtido com base na pesquisa de campo fornecida pela ADAGRI. 

Estas unidades estão distribuídas majoritariamente em pequenas unidades produtivas, onde 

geralmente predomina a exploração em base familiar, contudo, na região há grandes empresas 

que se configuram como empresas âncoras, convivendo lado a lado com os pequenos 

produtores, configurando um quadro diversificado no tocante ao tamanho das unidades 

produtivas. 

Considerando que cada família tem pelo menos duas pessoas envolvidas na 

atividade, o número de pessoas ocupadas diretamente no setor produtivo é ainda maior. Com 

base na área plantada (3.635 ha) e na quantidade de mão-de-obra exigida para implantar um 

hectare de melão, estima-se que em 2007 a cultura do melão demandou aproximadamente 

695,3 mil homens/dia/ano no Agropolo Baixo Jaguaribe. Considerando que cada hectare de 

melão gera 2 empregos diretos, a região de acordo com a previsão da área plantada para a 

safra de 2007/2008, gerou em torno de 7.270 empregos diretos. 
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O custo com mão-de-obra é um componente importante dos custos de produção da 

cultura de melão, pois este item representa em torno de 8,0%. Para as pequenas unidades 

produtivas este custo é reduzido tendo em vista que a mão-de-obra utilizada na produção e 

colheita é familiar. Além do mais, nestas unidades, as atividades administrativas são exercidas 

pelos próprios agricultores ou por membros de sua família. 

Nas grandes empresas a demanda por trabalho assalariado é composta por 

pesquisadores, agrônomos e técnicos agrícolas, com experiência na produção, colheita e pós-

colheita de melão, monitoramento e combate de pragas e doenças, melhoramento genético, etc. 

Para melhor aproveitar essa mão-de-obra especializada, as grandes empresas 

contratam profissionais de forma permanente, fato que não acontecia anteriormente quando as 

grandes empresas concentravam sua produção em alguns meses do ano. Na entressafra dos 

principais países importadores, havia uma acentuada sazonalidade e rotatividade no trabalho 

agrícola, gerando custos adicionais com novos treinamentos todos os anos. Portanto, estas 

empresas vêm organizando sua produção no sentido de colher o ano todo para manter os seus 

trabalhadores treinados. 

Com relação aos empregos indiretos, a cultura do melão no Agropolo Baixo 

Jaguaribe-CE, mobiliza um grande número de pessoas na fabricação de equipamentos de 

irrigação, embalagem, insumos agrícolas e máquinas para a produção e beneficiamento do 

melão, além de representantes comerciais, que atuam na distribuição e venda do produto no 

mercado, como intermediários, atacadistas e varejistas, sendo difícil determinar um número 

correto que represente este contingente.  

Há ainda outros segmentos ligados a cadeia produtiva do melão, formados por redes 

de supermercados e hotéis que trabalham com o melão cortado fresco, em saladas, etc, 

envolvendo outro número importante de postos de trabalho. 

Um dos reflexos sociais mais importantes observados, foi que a unidade familiar se 

mostrou como fonte geradora de empregos em um ambiente cada vez menos intensivo em 

mão-de-obra, além de ser um fator de interiorização, também pode ser entendido como 

processo de redução do êxodo rural.  

Entre os pequenos produtores de melão entrevistados, verificou-se que a atividade 

contribuiu para impedir que parte de suas famílias se deslocasse em busca de emprego e renda 



 130

para outras regiões. Outro ponto que merece destaque foi o fato de a região estar demandando 

mão-de-obra especializada com conhecimentos específicos em colheita, pós-colheita e 

comércio internacional. 

5.2.5  Reflexos nas formas de organização 

O empreendimento das pequenas unidades familiares em sua maioria dispõe de 

poucos recursos econômicos, sendo gerenciado pelo arrimo da família e por seus familiares, 

que atuam em várias funções, exercendo papéis que vão desde mão-de-obra para a produção 

até gerente, supervisor de vendas, de administração e finanças. De forma que atualmente a 

gestão do empreendimento é a maior carência destes pequenos produtores, pois ainda fazem o 

controle do processo produtivo de forma intuitiva. 

O ambiente competitivo enfrentado por estas pequenas unidades produtivas, coloca 

como padrão gerencial e operacional a atenção ao mercado consumidor, no qual a oferta de 

seus produtos deve estar ajustada aos desejos e expectativas deste mercado, que já agregou ao 

conceito de qualidade a adequação tecnológica aos processos e produtos, como se observa 

com relação aos padrões de embalagem e apresentação pertinente ao tamanho, forma, cor e 

aroma do produto. 

Assim, a racionalização da cadeia produtiva do melão vai além de seu processo 

produtivo, pois mantém também uma estreita relação com outros aspectos operacionais 

ligados a comercialização da produção e à aspectos institucionais e organizacionais. De 

acordo com a análise dos dados secundários e informações da pesquisa de campo, os 

produtores não adotam práticas oportunistas de mercado, comercializando sua produção com 

outros agentes ou em outros mercados, o que mantém a estabilidade da oferta aos agentes 

intermediários. 

Em parte, isso se deve ao fato de os agentes intermediários não incentivarem a ação 

oportunista dos produtores, ao executar ações como: fornecimento de embalagens, assistência 

técnica gratuita e transporte da produção, aquisição e comercialização da produção garantindo 

preço mínimo, repassando, em muitos casos, a diferença para cima dos preços alcançados no 

mercado, sempre que as condições do mercado assim o permitirem.  
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Geralmente estes agentes trabalham com pequenos produtores e, portanto, pequena 

produção semanal, localizada geograficamente longe das plantas de beneficiamento e dos 

centros de consumo, fazendo o recolhimento do melão no local de produção. 

Como o melão é um produto altamente perecível, a sua produção numa pequena 

unidade produtiva é escalonada com oferta semanal, o volume é pequeno, o produtor quase 

sempre tem dificuldades para levar a produção até a empresa integradora, que possui infra-

estrutura apropriada de pós-colheita (“Packing House”), sendo, portanto, importante a coleta 

semanal de sua produção por parte das empresas âncoras ou agentes intermediários. 

A concessão de assistência técnica gratuita para os produtores integrados é uma 

estratégia fortemente utilizada pelas empresas âncoras, a fim de estimular os produtores a 

continuarem produzindo para elas e também de garantirem a qualidade necessária para a 

comercialização no mercado externo. Estas vantagens se constituem em garantias de obtenção 

de fluxo monetário contínuo para os produtores que atuam de forma integrada, por 

conseguirem colocar o seu produto no mercado sem a necessidade de fazer grandes 

investimentos, além de reduzirem os riscos com a produção e a comercialização. 

No caso de algum produtor integrado realizar alguma ação oportunista de mercado, 

este passa a ser tratado com exclusão, perdendo os benefícios oferecidos pelos agentes 

integradores. Caso este faça a opção de seguir este caminho, poderá obter maiores lucros no 

curto prazo, mas não encontrará apoio quando os preços caírem, fato que pode excluí-lo do 

mercado no longo prazo. 

Na agricultura, em geral, a freqüência com que as transações ocorrem pode ser 

considerada baixa, se comparada com a atividade industrial, variando de acordo com o 

produto (CAMPOS; FILHO, 2002). 

No caso da cadeia produtiva do melão a freqüência de transações leva à uma programação 

da entrega da produção, o que possibilita aos atores envolvidos o fortalecimento do vínculo 

comercial que reduz a incerteza do fornecimento e do pagamento do "produto", permitindo a criação 

de um compromisso confiável entre as partes em torno de um objetivo comum, a sustentabilidade 

de seus agronegócios. 

O melão por apresentar uma produção contínua durante a maior parte do ano, ou 

seja, vai de agosto a março do ano seguinte, com várias colheitas durante cada ciclo, e por ser 
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muito perecível, o produtor precisa entregá-lo antes que perca as suas características 

qualitativas (cor, sabor e aroma), tendo que negociá-lo semanalmente, se caracteriza como um 

produto de alta freqüência nas transações, se comparada a outros produtos agrícolas como o 

feijão e o milho, que apresentam transações sazonais durante o ano. 

Esta necessidade de transações freqüentes é demandada pela empresa âncora junto 

aos produtores de melão à ela integrados, para que possa ofertar melão de forma estável no 

mercado interno e principalmente no mercado externo.  

Para o produtor de melão com pequeno volume de produção semanal, localizado 

longe do mercado, as dificuldades de obtenção de informações regulares sobre as condições 

do mercado são elevadas, fator que os leva a preferir construir vínculos de confiabilidade com 

uma empresa integradora específica ou mesmo com agentes intermediários. 

A inexistência destes vínculos pode criar uma situação de insegurança na 

estabilidade da oferta e demanda de melão, sendo prejudicial ao desenvolvimento do 

agronegócio dentro da cadeia produtiva, já que a maioria dos pequenos produtores não 

consegue ter acesso ao mercado externo, devido aos elevados custos, pesada infra-estrutura 

logística e aos tramites burocráticos para a realização deste tipo de transação. 

A dimensão da incerteza representa os limites da racionalidade por parte dos 

produtores, evidenciando um processo comportamental arraigado aos métodos tradicionais, 

baseados em seus próprios conhecimentos e experiências, que os direcionam a não correrem 

riscos. O fator “incerteza”, tido como "desconhecimento de mercado e do aporte tecnológico", 

causa uma assimetria de informações dentro do setor de produção da cadeia produtiva do 

melão, que deixa os produtores sem expectativas produtivas e nem especulativas sobre o seu 

capital agrário. Quadro este, que os leva, na maioria dos casos, a não obterem lucros 

significativos. 

Segundo Campos & Filho (2002), a incerteza é a ampliação das probabilidades de 

insucesso que um processo de negociação pode gerar, onde são avaliadas as possibilidades de 

perdas inerentes aos processos produtivos e comercial, próprios à atividade agrícola, 

dependente dos recursos naturais e principalmente do mercado, que é marcado, muitas vezes, 

por inúmeras incertezas no processo de transação. 
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No caso da cadeia produtiva do melão, o espaço para negociação no mercado interno 

como no mercado externo, traz consigo um consumidor mais consciente e exigente, 

demandando um produto com um bom padrão de qualidade, segurança alimentar e 

certificação que oferecem sustentabilidade ambiental. 

Nestes mercados, se o produto estiver fora dos padrões estabelecidos, terá sua 

permanência comprometida. Portanto, um risco associado ao fato de o produtor não ter para 

quem vender ou não conseguir obter um preço que cubra seus custos de produção no mercado. 

Essa situação faz com o produtor busque parceria ou integração com agentes intermediários 

para comercializar sua produção, como forma de se enquadrar aos novos mercados e a seus 

padrões. 

O Sistema de Produção Integrada de Melão é uma ferramenta operacional que 

possibilita viabilizar um sistema de produção para que seja mais competitivo, voltado para a 

agregação de valor e obtenção de produtos certificados, item capaz de diminuir o grau de 

incerteza normalmente presente nas transações, pois garantem um produto seguro à saúde do 

consumidor final, e a redução do uso de agrotóxicos, com reflexos positivos para o meio 

ambiente, além de permitir a obtenção de menores custos de transação. 

A pesquisa de campo mostrou que a incerteza nas transações entre os integrados e os 

agentes intermediários, está relacionada às dificuldades inesperadas encontradas nas relações 

comerciais, decorrentes das diferentes condições de mercado e do comportamento estratégico 

dos agentes envolvidos, como foi o caso do Grupo de Produtores de Melão de Aracati - GMA, 

que ao comercializar sua produção no mercado internacional, teve um prejuízo em torno de 

R$300 mil, em 2001. 

Este grupo de produtores de melão, por terem tido este prejuízo, ficaram um ano sem 

poder tomar empréstimo junto ao sistema financeiro, fato que só foi solucionado após 

intervenção do governo do Estado do Ceará junto à empresa importadora na União Européia, 

fazendo com que esta pagasse toda sua dívida junto ao Grupo de Pequenos Produtores de 

Melão de Aracati. Durante este período o grupo ficou produzindo apenas para o mercado 

interno local, voltando a produzir e comercializar de forma mais tecnificada em 2003, quando 

o problema já estava completamente solucionado. Este acontecimento fez com que alguns dos 

integrantes deste grupo deixassem de produzir melão. 
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A incerteza de mercado pode afetar a estabilidade de oferta de matéria-prima, por 

exemplo, ao desestimular os produtores a iniciar a produção e ou mantê-la em decorrência da 

queda acentuada dos preços no mercado ao encontrar compradores que não pagam, ou 

fenômenos ambientais adversos que promovam quebra na safra. 

A principal ação das empresas âncoras no sentido de reduzir estes impactos na 

estabilidade de oferta de melão, é a garantia da aquisição de toda a produção a um preço 

mínimo. Na pesquisa de campo um dos fatores apontados pelos produtores de melão que mais 

poderia afetar a alteração da produção seria, segundo os entrevistados, o preço recebido pelos 

produtores integrados que, no entender dos mesmos, foi muito baixo no ano 2001, mas 

compensador, pois tinham a garantia de recebê-lo. 

Os agentes intermediários da cadeia produtiva trabalham com um percentual sobre os 

preços de mercado praticados na hora da comercialização. Este percentual cobrado varia entre 

7% a 10% sobre o valor total da venda da produção. Desta forma, quando o pequeno produtor 

opta por trabalhar com estes atores, o fator risco concernente a comercialização se torna 

menor, pois garante a comercialização de sua produção. 

A análise das informações coletadas no campo mostra que há outra característica 

importante no processo da comercialização: a temporal. O melão é um produto perecível, sendo 

necessário, realizar a comercialização e beneficiamento do produto em um curto espaço de tempo, 

de maneira a evitar perdas no processo de beneficiamento dentro da “Packing House”. 

Os produtores de melão precisam contar com uma estrutura de comercialização que 

reduza a incidência deste tipo de perda, estrutura esta que, dada as suas condições sócio-

econômicas, não conseguem montar sozinhos. Portanto, ficam na dependência de uma 

agroindústria integradora ou algum intermediário que disponha desta estrutura e beneficie sua 

produção, para que possa chegar ao mercado interno, no caso de ser enviada para outros 

estados e ao mercado externo, altamente exigente. 

Na medida em que a agroindústria integradora ou intermediária monta esta estrutura 

logística de pós-colheita, criam-se condições mais favoráveis para a coordenação da produção 

e comercialização, que está relacionada diretamente ao problema da adequação temporal. 

Portanto, as variações na estabilidade de oferta e nos custos de sua preservação assumem 

importância decisiva nas formas organizacionais de suas transações. 
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Deste modo, a especificidade temporal pode explicar a utilização generalizada de 

contratos informais entre os produtores e agentes intermediários ou empresas integradoras. 

Para o produtor, o cancelamento da demanda da empresa integradora ou agente intermediário 

pode representar a perda da produção ou a necessidade de venda rápida no mercado, 

provocando aumento de custos e redução no preço do produto. 

Para a empresa integradora ou agente intermediário, a perecibilidade implica na 

impossibilidade de estocagem do produto “in natura”, e no caso de o produtor não confirmar 

a entrega, as perdas estarão associadas à interrupção da oferta, o que gera a necessidade de 

uma rápida substituição de fornecedor, também mais dispendiosa. 

Estas especificidades ajudam a entender, a forma de regência típica das transações na 

forma de contratos informais de suprimento regular entre produtores de melão e os agentes 

intermediários ou agroindústrias integradoras (empresas âncoras), estabelecendo uma 

dependência bilateral entre os agentes, caracterizando-se uma estrutura híbrida, segundo a 

economia dos custos de transação. 

A análise de campo realizada permite concluir que a estabilidade da oferta de melão 

no mercado, na região do Agropolo Baixo Jaguaribe é função da especificidade de ativos 

desta cadeia produtiva, onde o pequeno produtor tem que considerar: a impossibilidade de 

armazenar a sua produção; de encontrar mercados alternativos para comercializar; e a 

dificuldade em utilizar a estrutura produtiva para outra finalidade. 

As observações de campo permitem concluir, também, que a estabilidade da oferta 

de melão é função de ações estratégicas dos agentes intermediários e das agroindústrias 

integradoras que visam maior nível de sustentabilidade de sua oferta nos mercados. Os 

produtores são escolhidos para serem integrados, por possuírem tradição e ou interesse em 

fazer uso de inovações tecnológicas modernas e que apresentem necessidade de fontes de 

geração de emprego e renda. E também por estarem espacialmente distribuídos, a fim de 

reduzir impactos de condições agroambientais adversas. 

Para a empresa integradora o produtor integrado deve ter em mente, além da busca 

do lucro, a obtenção de uma renda estável; pois cada um deles, responde, individualmente, 

por uma pequena parcela da oferta de melão. A garantia da compra total da produção pela 

empresa integradora proporciona uma visão de longo prazo, onde mais importante que obter 
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uma alta taxa de lucro sazonal é manter lucros médios seguros ao longo do ano. O que não é 

possível se a oferta de melão não estiver garantida. 

As formas de organização destes grupos sociais sofrem progressiva 

institucionalização. Na verdade, antes não havia demanda por uma organização mais formal 

ou complexa como a que passou a existir com o crescimento da importância da cultura do 

melão no Agropolo Baixo Jaguaribe. 

Havia uma organização mais informal na maioria dos casos vinculada ao Sindicato 

de Trabalhadores Rurais ou à Associação dos Produtores Rurais com pouca ligação ao 

mercado global. Hoje, o mercado é, na prática, integrado totalmente ao global, o que tem 

exigido formas mais complexas de organização. Além do mercado externo, é importante 

observar que existe uma maior complexidade na relação com o Estado, tanto pelo lado das 

políticas creditícias, quanto pelo da normatização da atividade econômica, havendo também 

mais reivindicações por outras políticas de incentivo monetário e fiscal. 

O elevado custo da implantação de um hectare de melão faz com que os produtores 

necessitem, na maioria dos casos, recorrer a empréstimos bancários para adquirir os 

equipamentos necessários ao início da atividade, estabelecendo uma relação com o sistema 

financeiro, o que pode ser feito individualmente ou via cooperativa ou associação, sendo esta 

última, a mais comum para os pequenos produtores que não possuem garantias individuais, 

necessárias para cobrir as exigências do Banco. 

Para ter acesso ao crédito, é fundamental que a cooperativa ou associação esteja 

devidamente institucionalizada e com ativos capazes de fazer face às exigências do agente 

financeiro, o Banco do Nordeste, no caso do Agropolo Baixo Jaguaribe. Há, além disso, as 

reivindicações por incentivos e suprimento das deficiências da infra-estrutura pública, 

dirigidas às diversas instâncias estatais. A pesquisa identificou que existe um movimento 

reivindicatório dos pequenos produtores de melão, na busca de viabilizar ainda mais o plantio 

de melão na região do Agropolo Baixo Jaguaribe, fazendo o uso do poder de sua organização. 

Na verdade, existem poucos grupos de produtores de melão organizados no 

Agropolo Baixo Jaguaribe, na sua grande maioria, entidades mistas que congregam 

produtores que atuam em outras atividades. Hoje são em torno de duas entidades ativas: o 

Grupo de Produtores de Melão de Aracati – GMA e a União dos Agronegócios do Vale do 

Jaguaribe – UNIVALE, e mais três em constituição. 
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Apesar do baixo número de associações de produtores de melão, o conjunto de 

entidades ligadas aos pequenos produtores tem buscado assistência técnica, comercial, 

jurídica e política, cumprindo um papel determinante na dinamização da vida social e 

econômica das famílias envolvidas com a cadeia produtiva do melão na última década. 

No âmbito nacional, ainda não existe entidade representativa dos interesses exclusivos 

dos produtores de melão, mas diversos órgãos estaduais e federais atuam diretamente na cadeia 

produtiva do melão dando apoio institucional, como: o Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento que destinou R$ 2 milhões para o Programa de Produção Integrada de Melão até o 

ano de 2004; a EMBRAPA - Agroindústria Tropical realizou em 2002, oito dias de campo sobre a 

Produção Integrada de Melão, em parceria com a Delegacia Federal de Agricultura do Rio Grande 

do Norte. Em 2008, o programa de Produção Intergrada de Melão implantado conforme Instrução 

Normativa/Sarc Nº 013, de 1º de Outubro de 2003 e a Área Livre de Mosca das frutas já 

reconhecida pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, segundo Portaria Nº 150, 

de 1 de Dezembro de 2003. 

A Universidade Federal do Ceará e a EMBRAPA- Semi-Árido, se propuseram a fazer 

estudos de mercado do melão junto às associações e/ou produtores individuais, articulando canais 

de comercialização da produção. Outro órgão que também apresenta boa representatividade dos 

produtores de melão junto ao governo do estado do Ceará é o SINDIFRUTA, com sede em 

Fortaleza-CE, e representa os interesses dos produtores junto aos poderes públicos. O Sindicato 

dos Produtores de Frutas do Estado do Ceará (Sindifruta) viabilizou conquistas para o setor, 

principalmente frente ao Governo do Estado.  

Entre elas, a ampliação do horário de energia subsidiada para produtores rurais (que era 

das 23 horas às 6 horas do dia seguinte e passou para o período de 22 horas às 8 horas), a isenção 

de Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para a comercialização de 

produtos agrícolas tanto dentro do Estado quanto para a venda externa e a retirada do imposto de 

importação para equipamentos agrícolas. 

5.2.6  Mudanças relacionais: com o mercado, o meio ambiente, a sociedade local e global 

a) Relação com o mercado 

O fenômeno da crise dos produtos tradicionais (commodities) e o crescimento da 

importância dos “novos” produtos (especialidades) tende a criar uma nova dinâmica no meio rural, a 
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partir de novas formas de ocupação da mão-de-obra, novas necessidades tecnológicas e novas 

relações com o mercado, que agora se apresenta de forma mais exigente com relação à qualidade. 

A procedência e a rastreabilidade dos produtos estão vinculados a todos os elos da 

cadeia produtiva, impondo lhes um conjunto de requerimentos técnicos e qualitativos 

baseados, principalmente, na eliminação de procedimentos agressivos ao meio-ambiente e ao 

homem. Para WATTS & GOODMAN (1997), esse é um processo que denota a construção de 

um novo paradigma no campo da produção de alimentos, o paradigma dos High Value Foods 

(HVF- alimentos de alto valor). 

Portanto, uma das características mais importantes no cenário do agronegócio 

mundial é a busca da agregação de valor por meio de atributos qualitativos. Hoje, apenas 

produzir, em si, não é suficiente, nem mesmo para gerar a renda necessária à sobrevivência do 

negócio. Tem se tornado necessário beneficiar o produto, dando-lhe toda uma praticidade e 

uma “roupagem” que lhe garanta uma fácil manipulação. 

Alimentos pré-processados que facilitam o seu preparo, o seu uso direto, como o 

melão cortado; a higiene obtida por meio de embalagens com materiais atóxicos e 

hermeticamente fechados; rótulos que vinculem o produto à natureza, e novos design, e, por 

último, a construção de uma marca que consolide seu reconhecimento no mercado, garantindo 

a qualidade do produto ofertado.  

Neste sentido, pode-se citar o caso da empresa Itaueira, com fazendas de produção de 

melão na região do Agropolo Baixo Jaguaribe, desde 2005, colocou no mercado um produto 

novo: o melão embalado em redinhas, com 2 a 3 frutos. O melão embalado dessa forma 

consegue um preço cerca de R$ 1,00 ou mais que o melão embalado a granel. É um melão do 

tipo 10 a 12 (10 a 12 frutas por caixa). A redinha e a doçura do melão (12º Brix) mostraram 

que investir em qualidade no mercado interno também dá bons resultados, pois, o melão tipo 

12 com redinha vale R$ 7,00, o melão tipo 10 e 11 R$ 5,00 e o melão tipos 6, 7 e 8, de 

tamanhos bem maiores, valem de R$ 6,00 a R$ 8,00. 

Além dos aspectos de aparência e qualidade, é importante que o produto tenha um 

apelo tipo “health food” (alimento seguros/sadios), ou seja, garanta uma total isenção de 

contaminação com aditivos químicos ou artificiais. 
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A ação estatal na promoção da agricultura irrigada caracterizou-se como uma política 

integrada, que vem implementando na região do Agropolo Baixo Jaguaribe uma infra-

estrutura de irrigação apropriada, juntamente com ações que propiciam as condições 

necessárias para que a produção possa ser escoada para os centros consumidores tanto no 

mercado interno quanto no mercado externo. Produzindo efeitos a montante e jusante dentro 

da cadeia produtiva do melão. 

O caráter integrado da política de irrigação pode ser observado entre os produtores 

das unidades dos projetos públicos de irrigação com os produtores de áreas de irrigação 

privadas por meio do Programa de Produção Integrada de Melão, que possibilita 

sustentabilidade ambiental, assegura a saúde dos produtores e dos consumidores por meio do 

monitoramento de resíduos de agrotóxicos, além de usar modernas técnicas de produção, 

colheita, pós-colheita e comercialização, ações que buscam a aceitação do melão brasileiro no 

mercado internacional. 

A Comunidade Econômica Européia (CEE), maior consumidora de frutas tropicais, 

já definiu restrições à importação de produtos que não sejam orgânicos ou integrados, a partir 

de 2003. O Consumidor de produtos orgânicos (sem o uso de agrotóxicos) é uma tendência do 

mercado internacional, que além das barreiras tarifárias e fitossanitárias, está passando a 

exigir um controle sobre todo o sistema produtivo. O que inclui análise de resíduos nos frutos 

e estudos de impacto ambiental (EMBRAPA-CNPAT, 2002).  

No caso do melão, o mercado é praticamente todo extra-local, revelando a 

necessidade de os produtores atentarem para aspectos como: o atendimento às exigências da 

legislação sanitária, o pagamento/isenção de tributos, os mecanismos de transporte adequados 

do produto e a obtenção de um padrão de qualidade exigido pelo mercado. Em suma, trata-se 

de uma aproximação mais complexa dos produtores com o mercado externo, o que denota a 

particularidade dessa relação. 

Essa é, portanto, uma mudança substancial na relação dos produtores de melão com o 

mercado. A pesquisa empírica identificou uma preocupação muito intensa dos produtores em 

conhecer os mecanismos de funcionamento do mercado e em estar atualizados sobre a 

evolução da conjuntura da atividade produtiva. A participação de produtores de melão em 

congressos, cursos, seminários e reuniões ligados ao setor, vêm confirmar essa afirmação. 
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Quando se considera o setor produtivo de melão, verifica-se que este foi 

intensamente impactado por mudanças tecnológicas, em decorrência da abertura dos 

mercados globais, que forçou um ajustamento estrutural em diversas cadeias produtivas, 

inclusive a do melão que vinha mantendo baixos níveis de produtividade e qualidade. 

Como pode ser visto de acordo com o CENSO AGROPECUÁRIO de 1995/96, na região 

do Agropolo Baixo Jaguaribe, somente 27,53% dos produtores usavam Irrigação, agrotóxicos e 

adubação, o que lhes proporcionavam um rendimento médio de 8.348 frutos/ha, e 34,42%  utilizam 

tecnologia incipiente, obtendo uma produtividade média de 3.313 frutos/ha. 

Por meio de uma política de irrigação, o PROCEAGRI, gerido pelo Programa 

Cearense de Agricultura Irrigada do Governo do Estado do Ceará, os produtores de melão 

foram estimulados a atingir níveis aceitáveis de eficiência nos seus sistemas de irrigação, 

mesmo sem mudá-los ou modernizá-los, por meio da alocação eficiente de recursos, o que 

lhes permitiram alcançar seus objetivos econômicos: lucro, competitividade, qualidade dos 

produtos e a comercialização de seus produtos no mercado (CEARÁ-SEAGRI, 2000). 

A estrutura fundiária teve ações de desapropriação de terras motivadas pela instalação de 

projetos de irrigação. Este impacto institucional sobre o mercado de terras subordinou o mercado 

fundiário ao movimento de valorização do capital, a terra, que antes da expansão da agricultura 

irrigada quase não possuía valor comercial, sendo majoritariamente ocupada por posseiros. O 

mercado de terras da região passou a ser comandado pelas expectativas produtivas e especulativas 

pela ação do capital sobre a agricultura local. 

b) Relação com o meio ambiente e segurança alimentar 

O fato social com maior influência nas transformações recentes ocorridas na relação 

produção-consumo agroalimentar foi a mudança na relação da sociedade com a natureza, 

entendida como saúde ambiental. 

Os constantes e enfáticos alertas científicos a respeito das conseqüências da 

devastação da natureza provocada pelo padrão de produção industrial e agrícola iniciados na 

segunda metade do século passado, após a Segunda Guerra Mundial, levaram Organizações 

da Sociedade Civil (ONGs) e algumas instituições públicas a denunciar e questionar o modelo 

de desenvolvimento tecnológico baseado na intensidade do uso dos recursos naturais e de 
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produtos químicos em processos de exploração degradantes, seja na indústria ou na 

agricultura (RODRIGUES; SILVA, 2001). 

Estruturaram-se, assim, movimentos sociais de boicote ao modelo então vigente e de 

apelo para a busca de outro modelo tecnológico menos agressivo ao ambiente. Como observou 

Graziano (1998), os anos de 1970 foram pródigos, em realçar o papel dos movimentos ecológicos 

e dos ecologistas e a emergência dos direitos dos consumidores em países desenvolvidos. 

A ação destes movimentos sociais terminou por provocar uma significativa elevação 

da consciência social coletiva que, por sua vez, tem levado à constituição de novas exigências, 

que vão desde a maneira produzir até a mudança na sua qualidade - entendida como conjunto 

de atributos socialmente determinados que respondem a interesses diversos dos consumidores.  

Neste sentido, Simon (1992) observa que, o ambientalismo, depois de ser visto, 

durante muito tempo como um incômodo movimento levado a cabo por grupos ativistas 

marginais, dentre os quais o Green Peace, seu maior representante, se tornou um dos grandes 

assuntos da atualidade, ocupando as principais manchetes dos meios de comunicação de 

massa e crescendo na escala dos problemas sociais mais relevantes. 

Pode-se dizer, então, que o movimento pela melhoria na qualidade de vida, nos anos 

1980 e 1990, consolidou os desenvolvimentos econômicos, sociais e ambientais sustentáveis, 

como prioridade dos governos municipal, estadual e federal.  

A preservação ambiental é um parâmetro cada vez mais incorporado socialmente à 

decisão de consumo de produtos industriais e in natura. É um fenômeno de dupla 

repercussão, pois, por um lado, atua como um atributo incorporado ao produto a ser 

consumido desde o momento em que é enquadrado na categoria dos health foods (alimentos 

seguros/sadios), agregando, assim, valor, e conseqüentemente, elevando a renda na cadeia 

produtiva em direção ao produtor. 

Watts; Goodman (1997), denominam de High Value Foods (aumento do valor 

agregado ao alimento), como um impacto positivo para a qualidade de vida social do 

produtor e do consumidor que ganha a segurança de estar consumindo um produto saudável e 

que não degrada o ambiente, o que, se reverte em benefício para a sociedade e para a 

natureza, por ser uma atividade econômica, ambiental e socialmente sustentável. 
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A União Européia, principal centro consumidor de melão do Brasil, já sinaliza com 

restrições à importação de produtos que não apresentam sustentabilidade ambiental, 

demandando dos produtores, práticas conservacionistas na produção. 

O Agropolo Baixo Jaguaribe em 2002 registrou que 68,18% dos produtores de melão 

da região estão participando do Programa de Manejo Integrado de Pragas, por considerarem a 

preservação ambiental como uma ferramenta do seu próprio processo produtivo, voltada para 

a obtenção de um ambiente equilibrado.  

A incorporação de questões ambientais na estrutura da relação 

produção/consumo demonstra a evolução do novo padrão de consumo contemporâneo 

ligado à sustentabilidade ambiental. 

Neste contexto, os produtores de melão devem dirigir a atenção para proteger o 

ambiente e valorizar os recursos naturais. Os frutos descartados após a colheita, na medida do 

possível, podem ser transformados em adubo orgânico. 

c) Relação do local com o global 

Todas as organizações, especialmente as empresas, sejam privadas ou públicas, estão 

sendo submetidas às fortes influências do ambiente externo, que pode ser caracterizado por 

contínuas mudanças nos gostos e preferências dos consumidores, demandas cada vez mais 

exigentes em qualidade e segurança alimentar, além da acirrada competitividade, que vem 

forçando a busca por processos produtivos cada vez mais eficientes. 

Sendo verdade não só para a área industrial, mas também para a agropecuária, onde os 

mercados nacional e internacional tornam-se cada vez mais especializados, demandando 

produtos com alto padrão de qualidade e que possuam preços competitivos (POPINIGIS, 1994). 

A demanda por frutas tropicais nos Estados Unidos e na Europa, mercados-alvo 

para o Brasil, está em expansão. O mercado chave de exportação do melão brasileiro, 

atualmente é o mercado europeu, no qual se destacam como principais países 

importadores a Holanda e a Inglaterra, já a Espanha e a Itália se apresentam com menor 

participação. 

O maior importador direto é a Holanda, que atua como reexportador, já que, é por 

meio do porto de Rotterdã que 51% do melão brasileiro entra na Europa (MDIC/SECEX, 
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2001). Esta é uma boa hora para os produtores brasileiros de frutas aumentarem sua presença 

nestes mercados. 

Há várias oportunidades excelentes em nichos de mercado específicos para frutas 

brasileiras. O mercado potencial dos Estados Unidos comercializou em 2007 em torno de 459 

mil toneladas de melão cantaloupe, sendo este tão importante quanto o mercado da União 

Européia, importando melão de novembro a maio, época em que não produz internamente, 

sendo abastecido principalmente pelo México e países da América Central, Honduras, Costa 

Rica e Guatemala (USDA, 2008). As principais variedades comercializadas são o Cantaloupe 

(80%) e o Honeydew (20%) (MAGALHÃES, 2003). 

Entre junho e novembro, o mercado dos Estados Unidos é abastecido pelos 

produtores internos: Califórnia, Texas e Arizona; por isso, nesta época existe barreira tarifária 

com uma sobretaxa de 35% para o melão importado. O Brasil não tem quase nenhuma participação 

neste mercado, sendo de apenas 0,03%, devido às barreiras tarifárias e não tarifárias como as 

exigências fitossanitárias, mas nem por isso, este mercado deixa de ser uma opção promissora, já 

que neste mercado o preço médio atingido em 2007 ficou em torno de US$ 0.97/kg, superior 

ao preço praticado nos principais países importadores, que foi em média de US$ 0.66/kg 

(MDIC, 2007). 

Os produtores de melão do Nordeste precisam de maiores informações dos mercados 

para adequar sua produção às tendências de consumo, especialmente as do mercado americanos. 

Estas informações se tornam a base para a produção de variedades adequadas que atendam às 

exigências deste mercado, associando a elas, práticas apropriadas de produção e de pós-colheita 

objetivando melhorar a qualidade final do melão ofertado ao consumidor, responsáveis diretos 

pela aceitação de nosso produto, já que a voz do consumidor direciona a organização produtiva. 

A unidade básica da teoria da demanda é o consumidor individual. Cada um dos 

consumidores confronta um problema de escolha. O consumidor tem um grande número de desejos 

criados por suas necessidades básicas (alimentação, vestuário, etc.), características pessoais e por 

seu ambiente social, econômico e físico. 

Por outro lado, geralmente, o consumidor dispõe de renda limitada. Destarte, seu 

problema é o de escolher os bens e serviços específicos que melhor satisfaçam seus desejos, 

dentro dos limites impostos pela renda (BRANDT, 1980). 
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As conseqüências concretas desta mobilização social materializam-se nos novos 

padrões de regulação da relação produção-consumo agroalimentar e nas características 

qualitativas dos produtos colocados no mercado. 

Esta pesquisa revelou uma maior preocupação dos produtores de melão com o 

“local”, definido por eles como toda a área de influência da produção de melão. Os aspectos 

mais citados nas entrevistas vinculam-se à melhoria da infra-estrutura física local, 

predominando a demanda por melhores estradas, cuja má conservação afeta o 

desenvolvimento da atividade, sendo que sua melhoria facilitará o escoamento da produção e 

melhorará a qualidade do melão transportado. 

O interesse pela melhoria das condições de infra-estrutura local acaba por criar no 

produtor um senso de valorização, o que reflete em outras atitudes culturais e políticas 

necessárias à conquista de suas reivindicações. Assim, o crescimento pela busca de 

organização por meio de entidades associativas, como é o caso do Grupo de Produtores de 

Melão GMA, em Aracati, proporciona o fortalecimento das relações com o setor institucional. 

O surgimento de uma atividade econômica profundamente vinculada às 

características naturais particulares de uma região tende a valorizá-la e dinamizá-la, e até 

mesmo, estimular outras atividades econômicas que possam ser criadas a partir desse 

dinamismo como novos arranjos produtivos locais. 

5.2.7  Reflexos sobre a identidade sócio-profissional dos agentes da cadeia produtiva do 
melão 

Uma análise mais apurada a respeito desse tema demandaria uma pesquisa mais 

exaustiva e âncorada em uma bibliografia de cunho mais antropológico, o que não foi objeto 

de estudo deste trabalho. No entanto, alguns aspectos chamaram a atenção e merecem ser 

tratados, ainda que não tenham sido aprofundados analiticamente, ficando como sugestão para 

outras pesquisas. 

Historicamente, o setor agrícola cearense tem vivido um preocupante dualismo, tendo de 

um lado a agricultura tradicional, predominantemente de subsistência ou extrativista e, do outro, a 

agroindústria e serviços, sendo enfocados e avaliados pelas suas contribuições no PIB estadual, 

independentemente e, desconectados da cadeia produtiva do agronegócio que representam. 

Esta falta de visão integrada da cadeia produtiva pelos formuladores de políticas 

públicas, pelos agricultores, pelas agroindústrias, pelos técnicos-pesquisadores e 
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extensionistas rurais, enfim, por todos os atores componentes da cadeia produtiva, contribui 

para a baixa rentabilidade e competitividade do seu elo mais fraco, o setor produtivo. 

Este quadro acumula um déficit muito significativo, portanto, o investimento na 

formação de recursos humanos, é necessário para realizar transformações que o setor 

agropecuário requer. 

A política agrária atualmente vem dando prioridade à formação de recursos humanos 

no campo, seguindo a tendência mundial, que já ocorre nos demais países do mundo, como na 

Europa, que ao longo dos anos tem estruturado esquemas institucionalizados de formação e de 

profissionalização de seus produtores rurais (CEARÁ-SEAGRI, 2000). Esse processo tende a 

enquadrar os agricultores na lógica do conhecimento da cadeia produtiva em que estão 

engajados. 

Há uma grande disposição entre os produtores de se identificarem com a atividade 

produtiva do melão, pois buscam compreender não somente os aspectos operacionais da 

produção, mas também, as outras esferas da cadeia produtiva que vão além desta. Embora, 

para o pequeno produtor ainda exista uma limitada inserção no mercado, principalmente no 

mercado internacional, decorrente, muitas vezes, do conhecimento superficial a respeito desse 

mercado, e também pela falta de estrutura produtiva de escala, operacional e logística. 

A dificuldade de acesso dos pequenos produtores aos canais de comercialização, se 

dá pela: dependência de fornecedores e compradores; falta de poder de barganha; falta de 

força política e de recursos financeiros, além do grande crescimento das redes de 

supermercados que atuam como concentradores das vendas de alimentos nos centros urbanos, 

que são os principais mercados consumidores. Estes fatores aumentam as dificuldades de 

acesso dos pequenos produtores ao mercado, principalmente, ao mercado externo. 

Esta situação leva os pequenos produtores a contratar os serviços de agentes 

intermediários ou produzir para grandes empresas (empresas âncoras), que comercializam seu 

produto no mercado interno e externo, pois não possuem uma estrutura logística de mercado. 

Os agentes cobram um percentual sobre o valor total da produção comercializada e, caso haja 

algum rejeito ou dano ao produto, este prejuízo fica por conta do produtor. O percentual 

cobrado pelos intermediários varia de 7% a 10%, dependendo do mercado e dos gastos 

durante o processo de comercialização.  
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Atualmente, este quadro está mudando, não são todos os produtores que atuam no 

mercado desta forma, já existe um grupo de produtores no município de Aracati - CE, que se 

organizou em um Grupo Integrado de Produção de Melão e está com atitudes que 

demonstram a preocupação da expansão da atividade em bases mais competitivas de 

pequenos produtores voltadas para o mercado externo. 

Seus dirigentes têm como diretrizes a atenção para: a expansão da produção, difusão dos 

padrões de qualidade e tecnologia entre os produtores integrantes, atuando na comercialização e 

abertura de mercados externos, visando vencer o bloqueio da intermediação oligopsônica e, buscar 

parceria com representantes da cadeia produtiva do melão em todos os seus elos, mas este ainda é 

um caso isolado, sendo que a maioria dos pequenos produtores está na dependência dos 

intermediários e agentes para realizar a comercialização de sua produção. 

Os produtores que estão voltados para o mercado externo, estabelecem distintas 

relações com os demais elos da cadeia produtiva, conexões estas que mostram um elevado 

nível de articulação e condutas inovadoras, transmitidas por toda a cadeia produtiva do melão, 

principalmente ao longo das redes de distribuição e comercialização, no que concerne as 

exigências de padrões de qualidade adequados ao gosto e preferência dos países 

consumidores. Padrões estes, referentes aos tratos culturais de pré e pós-colheita do melão. 

Para atender tais parâmetros, os produtores estão se articulando com entidades de 

pesquisa, universidades, órgãos de assistência técnica, instituições financeiras e demais órgãos 

públicos, visando uma manipulação mais precisa do produto. A manutenção da qualidade por maior 

tempo possível, além de diminuir as perdas de pós-colheita, a fim de aumentar a oferta e obter mais 

lucro, parece ser mais econômico diminuir as perdas do que aumentar a área plantada. 

A estratégia que está sendo seguida pelos pequenos produtores organizados é a de 

reinvestir na própria atividade os lucros obtidos com a produção de melão, de forma a 

construir uma infra-estrutura capaz de realizar as etapas de beneficiamento do melão no 

próprio estabelecimento, agregando, assim, maior valor ao produto final e, diminuindo os 

custos de intermediação, que historicamente se apropriam de boa parte dos lucros gerados 

pelo setor produtivo.  

Quanto aos produtores que atuam no mercado interno, estes estão menos articulados com 

os demais agentes da cadeia produtiva, pois neste mercado há um menor nível de exigência por 

parte dos consumidores, principalmente, no que se refere aos fatores de qualidade de pós-colheita. 
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A estrutura de comercialização desses produtores compreende: os agentes ou empresas 

que atuam como atravessadores, Centrais de Abastecimento, como é o caso das CEASAs (que não 

possuem a estrutura apropriada para um bom acondicionamento dos melões), rede de 

supermercados, feiras-livres e mercadinhos de bairro (responsáveis pela venda no varejo). Há sérios 

problemas de transporte neste mercado, pois, em geral, os melões são transportados a granel, o que 

provoca perda de até 50%, devido a danos físicos provocados pela aglomeração do produto e pela 

falta de cuidados no seu manuseio. 

O conjunto das particularidades do processo produtivo, a necessidade de uma maior 

aproximação com o mercado externo, o conhecimento e a utilização de suas estruturas e estratégias, 

tendem a induzir os pequenos produtores de melão, a visar o consumidor final como elo mais 

importante da cadeia produtiva do melão, o qual lhes impõe regras, normas e padrões. 

A ameaça dos concorrentes neste mercado faz com que os pequenos produtores 

atuem cada vez mais de forma cooperada, recorrendo a parcerias, no que concerne ao 

processo de comercialização, visando reduzir a necessidade de investimentos e facilitar o 

acesso ao mercado e reduzir os elos de intermediação até o consumidor. 

Para um grupo social e economicamente tão marginalizado quanto os pequenos 

agricultores, a aproximação intensa e concreta com o mercado externo traz novas tecnologias, 

capacitação, bem como a possibilidade de acesso a outros bens, equipamentos e serviços 

típicos da exploração do melão, que possibilitam a constituição de um “novo agricultor” 

voltado para uma atividade agrícola eficiente e competitiva, condicionada por parâmetros 

globais. 

Dado esta realidade para a maioria dos pequenos produtores, porque não dizer de 

todos, a capacitação é de fundamental importância para a sustentabilidade de seus 

empreendimentos, já que as decisões diárias de nível administrativo, tecnológico e comercial 

requerem conhecimento que somente a capacitação assegurará. 

Além disso, a capacitação implica no conhecimento da atividade como um todo e nas 

especificidades de cada elo, como a natureza dos mercados; formas eficientes de organização 

e gestão de empreendimentos, conhecer e cumprir a legislação e, as normas que regulam a 

produção de melão. Satisfazer os gostos e preferências do consumidor final, seguir padrões de 

qualidade e segurança alimentar, explorar os canais de comercialização, são fatores que o produtor 
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tem que encarar na hora de tomar suas decisões, as quais irão ditar a sustentabilidade de seu 

agronegócio. 

Uma referência importante para esta reflexão é a pesquisa de comparação 

internacional (LAMARCHE et al., 1993, 1994), realizada sobre “agricultura familiar”, na 

França, na Polônia, na Tunísia, no Canadá e no Brasil, com participação de pesquisadores de 

todos estes países, sob a coordenação de pesquisadores franceses, que buscaram por meio de 

uma tipologia expressar tanto mudanças quanto permanências observadas nas populações 

consideradas como originalmente camponesas nesses países. 

Esta pesquisa empregou uma metodologia comparativa que cruza dois eixos 

imaginários: na vertical (ordenadas), tem-se uma tipologia de agricultura familiar “centrada 

na menor ou maior lógica familiar”; na horizontal (abscissas), há uma escala que “vai da 

menor à maior dependência de fatores externos à exploração”, o que define o seu grau de 

integração à economia de mercado. 

A partir daí, quatro tipos ideais foram propostos: 

1- A “Empresa”, que apresenta uma fraca relação com a família e um forte grau de 

autonomia/dependência; 

2- A “Empresa Familiar”, que apresenta uma forte relação com a família e forte 

grau de autonomia/dependência; 

3- O “Camponês” que apresenta uma forte relação com a família e fraco grau de 

autonomia/dependência; 

4- A “Exploração Familiar Moderna” que apresenta uma fraca relação com a 

família e fraco grau de autonomia/dependência. 

É importante destacar aqui o tipo 4 (exploração familiar moderna) por considerá-lo 

relevante nessa tentativa de caracterização do grupo social estudado. De acordo com 

Lamarche et al. (1994), esse modelo diferencia-se dos outros por possuir uma tendência muito 

natural para a flexibilidade, no sentido de comportar-se como um tipo médio. Sua posição é 

sempre intermediária do ponto de vista das lógicas familiares. 

Considerando os três fatores usados pelos autores para definir o grau de implicação 

da família nas lógicas produtivas (a noção de patrimônio, a de reprodução desse patrimônio e 



 149

da importância da família na organização do trabalho agrícola), uma larga maioria de 

explorações se encontra em posições medianas. 

Esse posicionamento intermediário proporciona a essas explorações certa 

estabilidade, na medida que elas não são totalmente ligadas às lógicas familiares e dependem 

de pressões diversas, o que, no fim, resulta na conservação das vantagens que uma unidade 

familiar possa apresentar. Assim, cria-se uma situação mais aberta em relação aos fatores de 

dependência e, portanto, uma maior capacidade de adaptação às relações de mercado, como 

observou a referida pesquisa de comparação internacional de LAMARCHE et al. (1994). 

Formula-se, assim, um conceito elástico o bastante para se pensar tanto no pequeno 

produtor (familiar), com seu princípio de alternatividade em relação ao mercado - para usar 

uma expressão de Garcia (1990), quanto na empresa familiar, já bastante vinculada e 

dependente desse mercado. 

Essa elasticidade conceitual levou o presente estudo a optar por essa abordagem 

teórica, tendo em vista que o grupo social pesquisado encontra-se em um importante estágio 

de transição sócio-econômica, que o impulsiona a sair da condição de “pequeno produtor”, 

produzindo quase que exclusivamente para o autoconsumo, para a de “exploração familiar 

moderna”, buscando uma inserção no mercado, porém ainda resguardando uma importância 

direcionada para a produção de autoconsumo. 

Em conseqüência dessa inserção no mercado, mesmo que de forma parcial, a maioria dos 

produtores vinculados a uma entidade associativa, muitas vezes dribla o caminho institucional e 

realiza processos de comercialização menos formais, recriando a lógica camponesa. 

É, portanto, um estágio de transição. De acordo com as características do grupo 

social estudado e as particularidades da atividade econômica por ele desenvolvida, é possível 

admitir que sua dinâmica se caracterize por uma tendência de evolução do modelo 

“agricultura de subsistência” para “exploração familiar moderna”. 

Esta referência diz respeito, particularmente, aos pequenos e médios produtores de 

melão, que têm procurado progressivamente abrir mão da sua autonomia para integrar-se mais 

efetivamente na economia de mercado preservando, porém, certa independência. 
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5.2.8  Principais Incentivos e Políticas Públicas direcionadas ao agronegócio do Melão na 

região do Agropolo Baixo Jaguaribe 

O planejamento estratégico, a certificação sanitária e orgânica, aliados a uma 

coordenação ativa dos agentes públicos, Governo do Estado e dos Municípios, que atuam na 

cadeia produtiva do melão na região do Agropolo Baixo Jaguaribe são pré-requisitos para 

resolver os gargalos colocados pela infra-estrutura pública, como estradas de acesso aos 

principais centros consumidores, responsáveis pelo escoamento da produção, pesquisa, 

assistência técnica, entre outros. 

a) Crédito 

A política pública mais importante para a produção de melão na região do Agropolo 

Baixo Jaguaribe no estado do Ceará são: as linhas de crédito oferecidas pelo Banco do 

Nordeste e Banco do Brasil, que associada à política tributária viabiliza aos produtores de 

melão da região os recursos necessários para que estruturem, de forma adequada, o seu 

sistema de produção, para que seja capaz de atender as exigências do mercado interno e 

principalmente do mercado externo, já que este demanda produtos com um controle mais 

rigoroso nos aspectos de segurança alimentar e de qualidade.  

b) Política Ambiental: recolhimento obrigatório dos vasilhames de agrotóxicos 

O Governo Federal por meio da Lei Federal n°. 9.974, em vigor a partir de 31 de 

maio de 2002, obriga os usuários de agrotóxicos a entregarem as embalagens usadas em 

postos de recebimento ou devolvê-las ao revendedor, que deverá repassá-las ao fabricante. 

Antes da entrega, é preciso fazer uma lavagem tríplice no vasilhame e despejar a água no 

pulverizador. O agricultor tem até um ano após a compra para levar os vasilhames aos postos 

de coleta que devem constar na nota fiscal, ou devolvidos ao fornecedor para que este dê o 

destino correto para as mesmas. 

De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o Brasil 

produz, anualmente, cerca de 130 milhões de embalagens, motivo de preocupação com o 

descarte aleatório de grande quantidade deste material no ambiente, já que, mesmo depois de 

diversas lavagens ainda podem causar problemas toxicológicos e contaminação do solo, rios e 

lençóis freáticos. 
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O sistema de Produção Integrada de Melão recomenda o uso mínimo de produtos 

químicos, sendo que o produtor deve verificar a real necessidade de seu uso, fazendo o 

monitoramento e controle das pragas por meio de armadilhas, controle biológico e integrado, 

entre outras práticas e usar apenas produtos aprovados pelas legislações brasileiras e 

internacionais, seletivos para que não eliminem também os inimigos naturais das pragas 

combatidas. 

As recomendações do rótulo e prazo de carência dos produtos químicos não devem ser 

ignorados. Além disso, deve-se fazer periodicamente a análise de resíduos no melão pré e 

pós-colheita, sendo os limites máximos de resíduos de pesticidas, estabelecidos pelo Codex 

Alimentarius. 

c) Comerciais 

Em função das novas exigências do mercado consumidor, os processos de produção 

estão mais complexos do que outrora (principalmente do ponto de vista dos serviços a eles 

incorporados), sendo que o conjunto destas exigências teve reflexos diretos no modelo de 

agricultura até então praticado, o que reforça o debate em torno da dinâmica da cadeia 

produtiva no ambiente do agronegócio. 

Isso tudo resulta em uma reinserção mercadológica de produtos agrícolas no contexto 

das mudanças sócio-culturais ocorridas devido à globalização da economia local e regional, 

com base em processos mais complexos de produção que favorecem o incremento do seu 

valor agregado, que na prática, significam produtos de melhor qualidade ofertados ao 

consumidor e melhores níveis de renda para os produtores, constituindo-se uma categoria de 

alimentos que Watts & Goodman (1997) chamam de High Value Food (HVF), que se refere 

aos alimentos de alto valor agregado. 

Todas essas metamorfoses no padrão de consumo têm exigido mudanças nos padrões 

de produção e de regulação, o que tem levado à profundas reformulações nas estratégias das 

empresas agroalimentares. Para Pinazza (1998), a proteção do meio ambiente e, em particular, 

a luta contra a poluição tem exigido cada vez mais adaptações e/ou transformações de 

técnicas e processos produtivos em geral. 

Segundo Marques (1993), o sistema de decisões de mercado é encontrado nas 

chamadas “economias abertas” ou “capitalistas”. Basicamente, requer que cada consumidor e 

cada empresa, tomem suas decisões baseadas em seus interesses e guiados por seus sinais. 
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A peça fundamental neste sistema de mercado é o desejo de cada empresa buscar 

atuar individualmente na otimização do uso dos recursos necessários à produção, na tentativa 

de se manter no mercado, o que se reflete em maiores e melhores opções para o consumidor. 

Com o objetivo de consolidar a imagem do Brasil como supridor de frutas frescas e 

processadas com grande diversidade de promover a geração de novos negócios e de atrair 

compradores do mundo inteiro, o Instituto Brasileiro de Frutas – IBRAF, em parceria com a 

Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos – Apex-Brasil, coordenou o 

pavilhão brasileiro na Fruit Logística 2008, em Berlim . Evento que o Brasil participa deste 

2003.  

Naquela ocasião algumas empresas aproveitaram a oportunidade para o lançamento 

de novos produtos, serviços e novas técnicas de cultivo. Como por exemplo, a empresa 

Itaueira Agropecuária, que apresentou na Fruit Logística melões da variedade amarelo com a 

marca CEPI sem a tradicional redinha laranja, preocupados em atender a demanda 

internacional com produtos que causem menos dano ao meio ambiente retirando as 

embalagens, por exemplo, a empresa lançou também o melão Pele de Sapo, muito doce com 

brix maior que 12%.  

A empresa Nolem que tem seu próprio departamento tecnológico, responsável pela 

pesquisa de novas variedades, lançou a produção de melão orgânico, como o melão Amarelo 

(Valenciano) e novas variedades do melão Galia Royal, que teve seu lançamento em larga 

escala na safra de 2007/2008 e é uma variedade exclusiva da Nolem que detém a maior rede 

de pesquisa de melão da America Latina. 

d) Prorrogação da redução de base de cálculo do ICMS nas saídas de insumos 

agropecuários  

Quanto á tributação do ICMS nas saídas de insumos agropecuários, o Convênio ICMS 

138, de 05.12.2008, publicado no Diário Oficial da União de 09.12.2008, prorrogou até 

31.07.2009 as disposições contidas em vários Convênios ICMS, dentre os quais o Convênio 

100/97, que trata da redução de base de cálculo do ICMS nas saídas de insumos agropecuários. 

Anteriormente, a vigência do supra citado instrumento estava restrita até 31.12.2008, com base no 

Convênio ICMS 71 de 04.07.2008 (ACEAV, 2009). 
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e) Novas Variedades e Pós-Colheita 

A importância de novas variedades de melão, destinadas ao mercado europeu e norte-

americano tem sido discutida. As novas variedades requerem mais cuidados no manuseio e no 

transporte pós-colheita, como por exemplo, o controle cuidadoso do ponto de colheita do produto 

por meio da observação do Grau Brix, a utilização apropriada de processos de pré-resfriamento, o 

manuseio cuidadoso da fruta na “Packing House” e no carregamento de contêineres. 

A limitada infra-estrutura do porto de Natal e de Fortaleza (Mucuripe) pode 

aumentar as dificuldades de manipulação das variedades mais perecíveis de melão. Por 

exemplo, cantaloupes devem ser resfriados não mais que quatro horas após a colheita e não 

podem ser carregados em reboques refrigerados sem uma operação de pré-resfriamento. Só 

“Packing House”s de grandes empresas como a Nolem e a Del Monte têm condições de 

oferecer o manuseio de melões desta maneira. 

Portanto, deve ser dada atenção particular às instalações de pós-colheita e de 

transporte com relação aos pequenos e médios produtores de melão do Agropolo Baixo 

Jaguaribe, de forma que eles possam permanecer competitivos em relação a outras regiões 

concorrentes, como por exemplo, os países da América Central, Guatemala, México e Costa 

Rica, que exportam competitivamente para o mercado norte americano, um dos mais 

exigentes em termos de qualidade e fitossanidade com relação aos frutos importados. 

f) Melão Cortado Fresco (Fresh Cut) 

O melão cortado fresco (em cubos ou fatias) está se tornando um artigo importante 

nos supermercados norte-americanos e brasileiros. Este é um produto bastante perecível (7-

10 dias de vida de prateleira a temperatura de 0-2 ˚C. O processo de corte-fresco pode servir 

como uma saída importante para as frutas de segunda e terceira qualidades, que não são 

levadas ao mercado de frutas frescas (cerca de 40% dos melões são jogados fora por causa 

da má aparência ou de machucões). 

O melão cortado fresco, pré-preparado, é um produto conveniente e higiênico, que 

pode ser atraente para os mercados urbanos do Nordeste, Rio de Janeiro e São Paulo, 

principalmente para prover a indústria de serviços alimentícios (fast food service). 

Misturas de melões de cor de polpa verde ou branca com melões de polpa alaranjada 

(salmão) são atraentes ao consumidor e têm obtido sucesso significante nos EUA. Uma boa 
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cadeia de armazenamento frio e um processo de distribuição eficiente são necessários para 

comercializar as frutas cortadas in natura, por causa da vida relativamente curta de prateleira 

que estes produtos possuem.  

Empresas americanas de corte-fresco e de desenvolvimento tecnológico estão 

trabalhando atualmente em uma nova tecnologia para estender a vida de prateleira destes 

produtos. A utilização de melões como matéria-prima para produtos processados tem apresentado 

pouco sucesso (concentrados/polpas/sucos). O sabor e a textura dos melões são delicados e os 

processos térmicos e de resfriamento tendem a mudar estes atributos de qualidade. 

g) Treinamento para novos produtores 

O estado do Ceará está desenvolvendo o processo de ampliação da produção de 

frutas em novas áreas irrigadas, utilizando programas de treinamento para novos produtores 

que estão abordando técnicas modernas de produção e de pós-colheita para assegurar um 

produto de alta qualidade destinado a atender tanto aos mercados domésticos quanto aos 

mercados internacionais. Podemos verificar isto na criação do Centro de Treinamento 

Tecnológico – CENTEC, que tem como objetivo capacitar jovens moradores rurais para 

atividades diversificadas. 

A agricultura irrigada, principalmente de fruticultura, requer um nível de 

especialização bastante elevado. Os complexos processos de produção e comercialização 

necessitam de profissionais especializados no campo da assistência técnica e de produtores 

bastante capacitados. A prática da agricultura irrigada com pessoas inabilitadas compromete o 

uso dos recursos de solo e água e a própria vida dos trabalhadores e produtores rurais. 

O Agropolo Baixo Jaguaribe, no que concerne ao item capacitação é bastante 

promissor. Em Limoeiro do Norte foi implantado um Centro Regional de Ensino 

Tecnológico (CENTEC). É uma instituição de ensino profissionalizante que tem como 

objetivo preparar mão-de-obra especializada dos setores privado e público, de níveis médio 

e superior, a fim de permitir uma melhoria de tecnologia ou processos utilizados no setor de 

produção e industrialização, por meio de cursos de formação de média e curta duração. O 

CENTEC contribuirá, efetivamente, para a expansão da base econômica do Pólo. 

No Agropolo Baixo Jaguaribe foram ministrados mais de 30 cursos de capacitação 

de produtores, entre estes os cursos de orientação para o crédito e organização gerencial, 

manejo de agrotóxico, fruticultura básica e irrigação localizada, este último em parceria 
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com a Netafim, beneficiando mais de 600 pessoas. Além de várias palestras técnicas, 

seminários de planejamento e assistência técnica, assistidas pelos produtores rurais que 

participam do projeto de expansão da área livre de mosca-das-frutas no Agropolo Baixo 

Jaguaribe, realizados em parceira com a EMBRAPA - Agroindústria Tropical. 

Em 2003, foram realizadas, no auditório da Ematerce duas palestras técnicas 

promovidas pela Secretaria da Agricultura e Pecuária do Estado (SEAGRI) e o Instituto 

Agropolos do Ceará com o objetivo de atender à demanda tecnológica e de capacitação para 

o setor de fruticultura do Ceará. A primeira, sobre Tecnologia na Produção da Cultura do 

Abacaxi e a segunda, abordou o tema da Nutrição e Fertirrigação da Cultura do Melão. 

Proferidas por um técnico da Costa Rica, com experiência profissional na Del Monte Fresh 

Fruit. Ele fez visitas técnicas e capacitou principalmente os produtores dos projetos 

irrigados do Baixo Acaraú e do Baixo Jaguaribe. 

Devido à grande necessidade de profissionalização dos fruticultores, para atuação 

profissional na prática da agricultura sustentável e na cadeia do agronegócio – aquisição e 

distribuição de insumos, produção, beneficiamento, processamento e distribuição ao mercado 

consumidor, surgiu o Programa de Qualidade Total Rural em Fruticultura Irrigada coordenado 

pelo SEBRAE no Estado do Ceará (SEBRAE, 2008). 

O Projeto é desenvolvido pelo SEBRAE em parceria com o Ministério da Integração 

Nacional objetivando a viabilização da modernização da atividade de fruticultura irrigada, 

com a incorporação ao negócio agrícola das práticas da Qualidade Total, utilizadas com 

sucesso, nas últimas décadas pelo setor industrial. 

O programa tem como objetivo geral melhorar a qualidade de vida e a renda das 

pessoas que trabalham na empresa rural, mediante o gerenciamento ou gestão pela Qualidade 

e atende aos produtores rurais organizados, atuantes nos perímetros irrigados, agropolos ou 

outras áreas irrigadas do Estado do Ceará, aos fornecedores de frutas e hortaliças, às CEASAS 

e às redes de supermercados praticantes da agricultura irrigada com potencial para 

desenvolvimento, que tenham visão empreendedora. 

h) Grupo Integrado de Produtores - GIP  

A formação de Grupos Integrados de Produtores (GIPs) e a implantação de projetos 

Caminhos de Israel tem sido uma preocupação da equipe do Agropolo Baixo Jaguaribe. 
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Foram formados dois GIPs de melão, nas localidades de Mata Fresca e Cajazeiras, e dois 

GIPs de Frutas, em Quixeré e Cajazeiras, envolvendo 55 produtores. Além disso, está sendo 

instituído o GIP da Banana, no Distrito de Irrigação Jaguaribe Apodi (DIJA), com nove 

produtores, e o GIP do Mamão, na Chapada do Jaguaribe Apodi, envolvendo 15 produtores.  

i) Sistemas "satélites" de produção, com empresas “âncora” 

O sistema satélite de produção permite a melhoria do processo de transferência de 

tecnologia, que assegura um mercado final para os produtores menores, os quais conseguem 

melhorar a produtividade e a qualidade dos melões produzidos. "A idéia é viabilizar a 

exportação de frutas na região semi-árida, aproveitando as diferenças sazonais como 

vantagem competitiva no mercado internacional". Atualmente as principais empresas que 

estão atuando neste sistema são: Agrícola Famosa, Itaueira e a Del Monte. 

Pequenos e médios produtores de melão que não têm condições de entrar no mercado 

externo por não possuir volume de produção e estrutura física de pós-colheita adequada às 

exigências do mesmo, utilizando grandes empresas que já possuem esta estrutura de mercado 

e identificaram esta oportunidade de negócio e que estão localizadas nos estados do Ceará e 

Rio Grande do Norte por meio de sistemas "satélites" de produção, essas empresas atuam 

como "âncora" e fornecem tecnologia e serviços de pós-colheita para pequenos e médios 

produtores, que comercializam suas produções por meio delas.  

j) “Packing Houses” cooperativas 

O estabelecimento de “Packing Houses” cooperativas, como sugerido para os 

“clusters” de manga e mamão, é outro modo de aperfeiçoar o tratamento pós-colheita 

(seleção, classificação, empacotamento etc.). Sistemas cooperativos permitem que os 

pequenos produtores compartilhem os custos fixos dos grandes investimentos em capital, 

necessários para que tenham competitividade no mercado interno e externo. 

l) Melhoramento genético  

O conhecimento das características genéticas que garantem a sustentabilidade das 

populações naturais de plantas no ecossistema de clima equatorial anômalo (Botelho, 2000) é 

um caminho a ser explorado pelos pesquisadores, visando a busca de alternativas de cultivo 

para aqueles produtores que não têm acesso à tecnologia de proteção dos monocultivos ou 

aqueles adeptos de uma agricultura livre de defensivos.  
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Em 1996 a EMBRAPA Agroindústria Tropical–CNPAT, com financiamento do 

CNPq, iniciou um projeto de melhoramento genético do melão, que mais tarde recebeu apoio 

do BIOEX, em colaboração com a VALEFRUTAS (Associação para o Desenvolvimento do 

agronegócio do Vale Açu-RN) do PADFIN (Programa de Desenvolvimento da Fruticultura 

Irrigada no Nordeste) e do Programa Avança Brasil. 

Atualmente o programa de melhoramento genético de melão é desenvolvido por 

quatro unidades da EMBRAPA (Agroindústria Tropical, Hortaliças, Recursos Genéticos e 

Biotecnologia e Semi-árido) e também pelo Laboratório de Virologia do Departamento de 

Fitotecnia, da Universidade Federal do Ceará. 

Os frutos deste programa começaram a ser colhidos, em 2001, quando a EMBRAPA 

Agroindústria Tropical já estava testando junto aos produtores das regiões de Jaguaruana e 

Quixeré (CE), três novos híbridos do melão cantaloupe (aromático), em um levantamento 

comparativo, os novos híbridos tiveram os melhores resultados, com produções que atingiram até 

48 toneladas por hectare, níveis bem acima dos híbridos que estão no mercado (PAIVA, 2001).  

O resultado final destas pesquisas virá do consumidor, pois a receptividade destes 

híbridos pelo mercado é que vai atestar ou não o seu sucesso.  

m) Determinação das Áreas livres de mosca-do-melão no Ceará 

O credenciamento fitossanitário do Agropolo Baixo Jaguaribe é um projeto para a 

comprovação de uma Área Livre da Mosca-das-cucurbitáceas em território cearense. Esta área 

abrange os municípios de Aracati, Icapuí, Itaiçaba, Jaguaruana, Limoeiro do Norte e Quixeré. 

Este projeto visa facilitar a comercialização do melão e melancia produzidos nestes municípios.  

As áreas livres são extensões geográficas (Estados, municípios ou parte destes) nas 

quais é comprovada cientificamente a ausência de uma determinada praga, no nosso caso as 

de mosca-das-cucurbitaceas. Atualmente, no Brasil existe apenas a Área Livre da Mosca-das-

cucurbitaceas de Mossoró-Açu, que devido a este "status" exporta melão para os Estados 

Unidos, Europa e Mercosul, com melhores preços. 

A região do Baixo Jaguaribe é a primeira do Estado do Ceará a conquistar um 

certificado internacional de área livre das moscas-das-cucurbitáceas (Anastrepha grandis), 

uma espécie de moscas-das-frutas que ataca a cultura do melão, esta certificação foi 

reconhecida pela Portaria n.º 150, de 1 de dezembro de 2003, do Ministério da Agricultura, 
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Pecuária e Abastecimento / Secretaria de Defesa Agropecuária / Departamento de Defesa e 

Inspeção Vegetal. 

O maior benefício da certificação se deu pelo reconhecimento da competitividade do 

melão produzido na região do Agropolo Baixo Jaguaribe pelo COSAVE (Comitê de Sanidade 

Vegetal do Cone Sul) e de outros organismos internacionais, por meio da quebra de barreiras 

fitossanitárias. Segundo o então gestor de Tecnologia da SEAGRI / EMBRAPA, João Pratagil 

Pereira de Araújo, este é um dos maiores problemas enfrentados pelo setor. "O custo-

benefício deste projeto foi plenamente justificado, pois a certificação internacional de áreas 

livres conferirá uma vantagem competitiva que beneficiará diretamente os produtores 

exportadores de melão do Ceará".  

Desde o ano 2000, a EMBRAPA – Agroindústria Tropical vem coordenando estudo de 

monitoramento e captura da mosca em seis municípios da região do Agropolo Baixo Jaguaribe, 

sendo estes: Aracati (1.276km²), Icapuí (429,4 km²), Itaiçaba (240,2 km²), Jaguaruana (771 km²), 

Quixeré (746,4 km²) e Limoeiro do Norte (600,8 km²), totalizando uma área de 4.063 km². 

Segundo o pesquisador da EMBRAPA – Agroindústria Tropical e coordenador do 

estudo da Área livre, Raimundo Braga Sobrinho, os resultados registrados ao longo de 22 

meses de estudo comprovam que a área dos municípios estudados está livre da Moscas-das-

Curcubitáceas. Ele acredita que esse diagnóstico já vem trazendo influencia positiva às 

exportações cearenses de melão, principalmente para o consumidor norte-americano. 

Para o gestor de Tecnologia do convênio EMBRAPA – Agroindústria Tropical / 
SEAGRI, João Pratagil Pereira de Araújo, “o Ceará transmitiu segurança aos agentes 
internacionais nos aspectos que envolvem fitossanidade, gerando impacto na 
exportação do melão”. Na execução do Projeto foram cumpridos requisitos técnicos 
do “Sub Standard regional de Proteção Fitossanitária” do Ministério da Agricultura. 
Foram instalados sistemas de alta sensibilidade, por meio de armadilhas dos tipos 
McPahil e Jacson contendo atrativos alimentares para a captura da mosca. A 
densidade das armadilhas foi de, no máximo, uma para cada 5 km², dependendo das 
características da área. 

A chefe da Divisão de Vigilância e Controle de Pragas do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, Sheila Ribeiro, afirmou que “quanto mais áreas livres o 
Brasil possuir, menos restrições haverá às exportações”. Sendo que o 
reconhecimento internacional de Área Livre necessitou de algumas exigências a 
serem cumpridas pelos produtores de melão como o monitoramento permanente da 
área, por meio de uma associação, além de trabalhos de controle oficial como 
instituições normativas, decreto do governo e a instalação de barreiras 
fitossanitárias. Tudo isso será auditado, sistematicamente pelo Departamento de 
Defesa e Inspeção Vegetal do Ministério da Agricultura. 
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O reconhecimento da Área Livre de Mosca-das-Curcubitáceas dependeu, portanto, 

de questões legais e de garantias de continuidade no processo de monitoramento, envolvendo 

produtores e instituições oficiais. Estes fatores já estão sendo analisados pelos agentes 

produtivos que pretendem começar, imediatamente, a equacionar os problemas. 

Uma das decisões importantes para o reconhecimento da Área Livre de Mosca-das-

Curcubitáceas tratou da associação de produtores que irá monitorar a área livre. A associação 

da União dos Agronegócios do Vale do Jaguaribe - UNIVALE resolveu modificar seu 

estatuto para dotá-lo das condições legais e estruturais que lhes permitissem realizar o 

monitoramento da Área Livre, tendo como parceria a Comissão Executiva para o 

Monitoramento das Moscas-das-Frutas – COEX (RN). 

Assim, a manutenção do status de área livre é resultado de um trabalho integrado 

pelo setor produtivo, ADAGRI e Ministério da Agricultura. O primeiro é responsável pelo 

monitoramento constante da praga nas unidades de produção e cumprimento de 

normatizações que regulamentam a condição de ALP. A ADAGRI, como instância 

intermediária, realiza a supervisão e fiscalização do monitoramento, bem como do trânsito de 

cucurbitáceas no âmbito da área livre e nas áreas de fronteira. O MAPA/SDA como instância 

central e superior, através da Superintendência Federal de Agricultura, tem a prerrogativa de 

avaliar a condição de área livre, realiza auditorias visando o cumprimento do plano de 

trabalho estabelecido em acordos bilaterais entre países que requerem como condição de 

importação declaração adicional de produtos oriundos de áreas livres de pragas. 

As ações de pesquisa e desenvolvimento do projeto de expansão das Áreas Livres de 

Moscas-das-Curcubitáceas foram coordenadas pela EMBRAPA - Agroindústria Tropical, com o 

apoio de outras instituições dos setores público e privado como: Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA), Delegacia Federal da Agricultura (DFA-CE), SEBRAE, 

Universidade Federal do Ceará (UFC), Universidade Federal do Semi-Árido (UFERSA), 

Secretaria de Agricultura Irrigada (SEAGRI), Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR – CE), 

Prefeituras dos Municípios envolvidos, Centro de Ensino Tecnológico (CENTEC), Sindicato dos 

Produtores de Frutas do Ceará (SINDIFRUTAS), EMATERCE, União dos Agronegócios no 

Vale do Jaguaribe (UNIVALE) etc.  

Entre as ações deste grupo está a construção de uma Unidade Técnica de Controle 

Biológico na Universidade Federal Rural do Semi-Árido - UFERSA para o combate à mosca-
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minadora, que tem aumentado seu ataque às plantações de melão tanto na região de Mossoró-

RN, como na região do Agropolo Baixo Jaguaribe-CE. Esta Unidade Técnica de Controle 

Biológico foi inaugurada no dia 4 de outubro de 2007, e entre as suas linhas de pesquisas estão o 

uso de defensivos seletivos, de variedades mais resistentes e o controle biológico da praga, por 

meio de predadores naturais. Na safra de 2006/2007 a mosca minadora foi responsável pela 

redução de 30% da produtividade das lavouras do Rio Grande do Norte (PUPIN & MISSURA, 

2007). 

Com o reconhecimento da Área Livre de Mosca-das-Curcubitáceas pelos Estados 

Unidos o Brasil, e principalmente o Estado do Ceará, aumentou as suas exportações para este 

país em 575,6% em volume e 482,7% em valor, quando comparados os anos de 2007 para 

2008. 

m) Produção integrada de melão 

O Programa de Produção integrada de melão teve início em janeiro de 2002, por 

meio da EMBRAPA-Agroindústria Tropical e parceiros buscando viabilizar um sistema de 

produção voltado para a agregação de valor e obtenção de produtos certificados, uma vez que o 

melão se constitui um item importante tanto na pauta de exportação cearense quanto na brasileira. 

Para isso o Governo Federal, por meio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 

destinou uma verba de R$ 1 milhão até o ano de 2004. 

O Programa de Produção integrada de melão já tem a adesão de oito empresas 

produtoras e exportadoras, nas regiões do Baixo Jaguaribe (CE) e Açu/Mossoró (RN), 

totalizando mais de 500 hectares de área, em processo de adequação ao sistema. A 

EMBRAPA-Agroindústria Tropical constituiu, juntamente com associações de produtores e 

instituições públicas e privadas, a comissão técnica que elaborou a versão preliminar das 

Normas Técnicas específicas do programa.  

A mesma comissão também formulou a grade de agroquímicos e os cadernos de 

campo e pós-colheita, que já estão sendo validados pelas empresas Nolem (CE), Itaueira 

Agropecuária (RN), Norfruit (RN) e Brazil Melon (RN).  

O consumo de produtos orgânicos (sem o uso de agrotóxicos) é uma tendência 

crescente no mercado externo, que além de impor barreiras tarifárias e não-tarifárias, como, 
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por exemplo, as barreiras fitossanitárias, passará a exigir controle sobre todo o sistema de 

produção, o que inclui a análise de resíduos nos frutos e estudos de impacto ambiental. 

O Programa de Produção Integrada de Melão oferece “garantia de processo”, ou seja, 

assegura que em todas as etapas da cadeia produtiva haja sustentabilidade na utilização dos recursos 

naturais, além de respeitar a saúde dos trabalhadores e a qualidade externa e interna das frutas. 

A certificação do melão integrado será um elemento diferenciador, que facilitar à sua 

identificação como um produto que oferece ao consumidor a garantia de estar consumindo um 

produto de qualidade, saudável e que não degrada o ambiente. Além de possibilitar ao 

produtor aumentar sua competitividade no mercado internacional, desenvolvendo uma 

atividade agrícola sustentável. 

As Normas do Programa de Produção Integrada de Melão orientarão o produtor no 

estabelecimento de critérios para a escolha da cultivar, do sistema de plantio, tratos culturais, 

colheita, pós-colheita, controle de qualidade, entre outros fatores que visarão melhorar a 

qualidade final do melão. 

Os parceiros do Programa de Produção Integrados de Melão são: EMBRAPA – Meio 

Ambiente, Secretaria de Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Norte, Empresa de Pesquisa 

Agropecuária do Rio Grande do Norte – EMPARN, Escola Superior de Agricultura de Mossoró –

ESAM, Universidade Federal Rural do Semi-Árido - UFERSA, Sindicato dos Produtores de Frutas 

do Ceará, SEBRAE, Secretaria de Agricultura Irrigada – SEAGRI, Faculdade de Ciências Agrárias 

e Veterinária de Jaboticabal – FCAV/UNESP, Instituto Centro de Ensino Tecnológico – CENTEC, 

Comissão executora da Área Livre de Mosca-das-Frutas da Região Açu / Mossoró - COEX, 

Associação dos Produtores de Frutas Tropicais do Nordeste – Profrutas, União dos Agronegócios 

no Vale do Jaguaribe, Universidade Federal do Ceará. 

n) Pesquisa e Desenvolvimento 

A implantação de um novo modelo de agricultura irrigada exige participação de 

todos os agentes da cadeia produtiva. Com esta filosofia de trabalho, a então SEAGRI firmou 

parcerias importantes para o desenvolvimento de uma agricultura competitiva, que gerasse 

mais emprego e renda. 

A Embrapa Agroindústria Tropical é um dos parceiros que colaboram com 

agronegócio no Estado do Ceará. Ela está comprometida com o desenvolvimento da 
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agricultura irrigada no estado do Ceará por meio de um convênio que foi firmado com a 

SEAGRI, em abril de 2000 e possibilitou ações variadas e integradas de gestão tecnológica 

dos projetos desenvolvidos pelo Programa Cearense de Agricultura Irrigada (PROCEAGRI).  

Para o então Chefe Geral da Embrapa Agroindústria Tropical, Francisco Férrer 
Bezerra, “o Ceará está se desenvolvendo em busca de uma agricultura tecnificada, 
moderna, competitiva e atenta aos mercados nacionais e internacionais. Para 
conquistar esse futuro promissor é preciso o envolvimento de todas as cadeias 
produtivas onde a ciência e as tecnologias são fatores fundamentais”. 

A idéia do convênio foi promover o uso de tecnologias mais avançadas e com eficiência, 

incluindo a articulação com os demais centros de pesquisa da Embrapa e com outras empresas de 

pesquisa e desenvolvimento, no Brasil e no exterior. A empresa também deu apoio técnico em 

cursos e treinamentos, na produção de eventos, na cessão de laboratórios e na execução de 

projetos de pesquisa, principalmente com a cultura do melão, onde existem várias ações.  

Um importante projeto de fitossanidade do melão está sendo desenvolvido e 

monitorado pelos pesquisadores da Embrapa Agroindústria Tropical e da SDA/ADAGRI que 

exigem do MAPA o reconhecimento do Baixo Jaguaribe como área livre da mosca-das-

cucurbitáceas. O êxito do trabalho possibilitará a exportação do melão, sem barreiras 

fitossanitárias internacionais. A pesquisa conta com o apoio do Ministério da Agricultura e do 

Abastecimento, do Banco do Nordeste e da Agência de Defesa Agropecuária do Ceará. 

Como parte do apoio oferecido pela Embrapa Agroindústria Tropical, pesquisadores 

e técnicos da Unidade foram cedidos à Banca de Seleção de bolsistas do programa Gestão 

Tecnológica da SEAGRI, apoiado pelo CNPq em 1999. O Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e a SEAGRI firmaram convênio para 

execução de Projeto Institucional de Gestão Tecnológica, que visa o desenvolvimento da 

agricultura irrigada no Ceará.  

O projeto institucional firmado é um passo para outras iniciativas. Estão em estudo 

propostas de apoio à produção de flores em estufa e implantação de incubadoras tecnológicas por 

meio de parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia/CNPq. “O convênio firmado com o 

CNPq foi mais um passo em direção a consolidação de uma agricultura irrigada moderna e 

competitiva, feita em bases sustentáveis”. O reforço à agricultura irrigada se dará no 

desenvolvimento das cadeias produtivas prioritárias nos Agropolos (manga, melão, mamão, 

banana, abacaxi e uva; flores, hortaliças e produtos orgânicos). Também será dada assessoria nas 

áreas de sistemas agroindustriais, desenvolvimento local e regional (incubadoras, “clusters”, etc), 
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Sistema de Informação (preços, mercados, tecnologias de produção, pós-colheita, fitossanidade, 

etc) e difusão de tecnologias. 

O Governo Federal, por meio do Programa Brasil em Ação, tem investido em 

pesquisas para tornar a fruticultura irrigada do Nordeste mais competitiva, visando 

incrementar a exportação brasileira de produtos como manga, melão, uva, mamão, banana, 

abacaxi e coco. 

5.2.9  Expectativas futuras 

Nos últimos anos, o setor agropecuário tem revelado contínuos aumentos de 

produtividade, frutos de uma evolução tecnológica e gerencial. A pesquisa agropecuária tem 

colocado à disposição dos produtores rurais tecnologias que lhe permitem melhorar a 

qualidade dos produtos e tornar o trabalho diário mais simples, prático, eficiente e econômico. 

Entre os principais produtos resultantes destas pesquisas estão as sementes 

melhoradas que resultam em plantas mais adaptadas às diferentes regiões do país; a adubação 

tem se tornado mais eficiente e o controle fitossanitário mais racional e em harmonia com os 

recursos naturais existentes. A pesquisa industrial tem desenvolvido máquinas, implementos 

agrícolas e sistemas de irrigação que permitem ao produtor rural alcançar maior 

produtividade. 

Essa evolução experimentada pelo setor rural ficou evidente durante os últimos anos, 

mostrando a rápida e intensa transformação do produtor rural brasileiro que passou a interagir 

mais com o mercado externo. Portanto, todo este avanço tecnológico contribuiu para uma 

gradativa concentração da produção em propriedades modernizadas, mais estruturadas e com 

uma maior qualidade gerencial. 

No caso da cultura do melão, as pesquisas encontravam-se praticamente paradas até os 

anos 1980, mas a partir dos anos 1990, esta situação foi revertida por meio de avanços 

tecnológicos que atingiram a grande maioria dos segmentos produtivos, abrindo novas 

perspectivas de mercado. 

Este caso constitui um bom exemplo do avanço tecnológico alcançado nos últimos 

anos, pois foi por meio do desenvolvimento genético que este fruto conquistou o mercado 

externo, com polpas mais espessas e sabores cada vez mais agradáveis. 
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Porém, para que essas transformações cheguem ao produtor, é necessário que este 

tome conhecimento e efetivamente participe e se envolva com as inovações tecnológicas. É 

preciso que o sistema de extensão rural e as próprias cooperativas e associações busquem esse 

processo de difusão, o que de fato vem ocorrendo na cadeia produtiva do melão na região do 

Agropolo Baixo Jaguaribe. 

No segmento industrial de insumos, a tendência é de que haja uma maior 

preocupação com o melhoramento genético das sementes, para que as mesmas criem 

resistência às doenças como: oídio (Sphaeroteca fuliginea) rasas 1 e 2, fusariose (Fusarium 

ixiporum f. sp. melonis) rasas 0,1e 2, visando evitar os possíveis problemas que poderão 

ocorrer com o desenvolvimento das plantas. 

Além disso, deverá haver um aumento da demanda por equipamentos mais 

adequados à produção dentro das exigências da legislação sanitária, bem como para a 

produção integrada de melão, que proporcionará um valor agregado maior ao produto.  

Atualmente com a adesão das empresas ao sistema de Produção Integrado de Melão, 

o setor vai requerer uma maior capacidade instalada das indústrias de equipamentos de 

irrigação e de pós-colheita do que às já existentes na região, para que possa atender a 

demanda crescente destes fatores de produção.  

No segmento agrícola, a tendência do elo de produção de melão, da região do Agropolo 

Baixo Jaguaribe - Ceará é aumentar a busca por técnicas seguras de produção para o consumidor, 

agregando valor ao produto por meio da Produção Integrada, com o objetivo de obter frutos de alta 

qualidade, visando garantir a comercialização no mercado externo, principalmente na União 

Européia, maior importador de melão brasileiro. 

Neste processo de produção, o produtor utiliza os recursos naturais com eficiência, 

reduzindo ao máximo, o uso de insumos agrícolas, como agrotóxicos ou outras substâncias 

prejudiciais ao meio ambiente, o que garante uma sustentabilidade econômica e ambiental ao 

seu agronegócio. Este sistema traz consigo uma maior organização dos produtores. 

No elo da comercialização, outra tendência é a busca de novos mercados nacionais e 

internacionais que possam absorver o melão produzido. Para isso, os produtores de melão 

devem buscar um aprimoramento das suas instalações, investindo em máquinas, 
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equipamentos, assistência técnica especializada e capacitação, nos setores de produção, 

colheita e pós-colheita.  

Além disso, torna-se cada vez mais urgente a necessidade de os produtores de melão 

disputarem renda diretamente no elo da distribuição e comercialização, principalmente, os 

pequenos produtores, pois o uso de estratégias de verticalização e de cooperação podem 

reduzir significativamente a intermediação e com isso aumentar seus lucros. Isso pode ser 

visto junto a um grupo de produtores de melão em Aracati, denominado de “Grupo de 

Produtores de Melão de Aracati”, no Agropolo Baixo Jaguaribe. 

Eles participam do programa “GIP - Grupo Integrado de Produtores” do Governo do 

Estado do Ceará, que vem consolidar um novo modelo de organização da produção, cuja meta 

é reunir pequenos e médios agricultores que antes trabalhavam isolados. A principal vantagem 

da organização é o aumento das vantagens competitivas dos produtores, uma vez que o GIP 

facilita a aquisição de insumos e equipamentos, além de compartilhar assistência técnica e 

promoção comercial da safra. Este grupo de produtores de melão já começou a exportar sua 

produção para o mercado europeu desde 2001. 

O fato da atividade vir apresentando resultados positivos, faz com que os produtores 

tenham menos aversão ao risco e invistam na atividade, levando-os ao desenvolvimento de 

sistemas produtivos mais organizados e interados com o mercado. A participação dos produtores 

de melão no mercado consumidor internacional traz também expectativas futuras de geração de 

melhores níveis de renda para estes atores sociais, os quais se tornam mais especializados e agem 

de forma integrada com outros produtores, com as grandes empresas privadas e com as empresas 

de pesquisa do governo por meio de ações estratégicas que levam ao melhor aproveitamento dos 

recursos disponíveis.  
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5.3  Análise do Comportamento de Mercado 

5.3.1  Mercado Externo 

a) Exportações, globalização e competitividade 

A institucionalização da Organização Mundial do Comércio (OMC), a conseqüente 

diminuição gradativa das barreiras comerciais e o surgimento de vários acordos de comércio 

regionais, sejam eles união aduaneira ou área de livre comércio, têm acarretado mudanças 

profundas nas políticas econômicas dos diferentes países. 

A globalização é uma realidade que pode afetar as economias locais, na qual o setor 

produtivo ou a empresa que deseja ser sustentável no mercado deve deixar de atuar apenas no 

ambiente local e passar a objetivar o mercado internacional. Fusões e aquisições são mais que 

conceitos, pois impera no mercado o mais puro darwinismo, isto é, somente os mais capazes, 

eficientes e adaptados ao meio, é que sobrevivem. 

A idéia de exportação no Brasil adquire uma dimensão totalmente diferente da 

tradicional, de algum tempo atrás. A busca do mercado externo era uma opção exercida por 

poucos, mas nos dias de hoje, quase toda empresa procura desenvolver seu viés exportador, pois 

os benefícios obtidos com a diminuição da carga tributária, a não incidência do IPI e do ICMS, 

exclusão das receitas de exportação da base de cálculo da COFINS e isenção do PIS/PASEP, faz 

com que seus custos sejam reduzidos, aumentando seu grau de competitividade. 

Com a redução de custos, a empresa exportadora pode investir mais em inovações 

tecnológicas o que lhe proporciona ganhos de produtividade, ampliando assim seu horizonte 

de mercado, passando do mercado interno para o externo, por meio do aperfeiçoamento de 

seu processo produtivo, adequado-se aos exigentes padrões internacionais. 

b) Situação atual e perspectivas do mercado internacional para o melão cearense 

O crescimento da produção mundial de melão apresentou nos últimos anos um 

crescimento de 42,9%, passando de 18.265.039 toneladas em 1999 para 26.101.159 em 2007. 

Neste mesmo período, o Estado do Ceará-Brasil (459,4%), o Panamá (422,2%), juntamente 

com Honduras (153,9%), China (128,9%), Costa Rica (64,9%), apresentaram um maior 

dinamismo superando a taxa de crescimento mundial. A Espanha (-8,5%), o México (-10,6%) e 

os Estados Unidos (-9,1%), mostraram no mesmo período, uma quebra de produção de 1999 a 

2007 (FAO, 2008). 
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O Brasil é atualmente, o principal produtor de melão da América do Sul com 56,6% 

da produção total, seguido pela Venezuela (15,1%), Argentina (9,7%) e Chile (8,2%) (FAO, 

2008). 

Quando se trata da exportação de frutas/hortaliças do Estado do Ceará, o melão é a 

fruta fresca que mais cresceu em volume de exportação desde 1999, saltou de 5,7 mil 

toneladas exportadas em 1999, para 11,3 mil toneladas em 2001. E de 2001 para 2004 passou 

para 38,5 mil toneladas exportadas. De 2004 para 2007, esse volume exportado atingiu a 

marca recorde de 63,7 mil toneladas exportadas, quando ficou como o 60 produto mais 

exportado pelo Estado (MDIC, 2008).  

Fato atribuído ao uso de modernas tecnologias de cultivo e pela demanda crescente 

dos países europeus, pois o melão é uma das frutas frescas mais consumidas e demandadas 

por estes países e está envolvida no dinamismo do mercado global. Nos últimos anos houve 

um crescimento no consumo de melão no mercado internacional europeu e norte americano, 

graças ao incentivo dado pelas redes de supermercado que ofertam o melão já cortado e 

pronto para o consumo imediato. 

Dentre os melões mais comercializados no mundo se encontram as variedades 

Cantaloupe e Honeydew (Quadro 2), cultivados e importados pelos Estados Unidos. Os 

melões Cantaloupe, Honeydew, Galia, Charantais, Pele de Sapo são produzidos e distribuídos 

especialmente no mercado Europeu. 

Quadro 2 - Características das Variedades Comercializadas mais Importantes. 

VARIEDADE CHARANTAIS GALIA HONEYDEW CANTALOUPE PELE DE SAPO 
Peso Kg. 0.7 – 1,3kg 0.7 – 3.6 0.5 – 2 2 – 6 

Sólidos solúveis 13 10 – 12 10 – 13 11 

Forma 
Arredondada, Semi 

alargado. 
Oval ou elíptica Redondo oblongo. 

Bastante 
alargado 

Pele Reticulado Lisa e suave Reticulada grossa Reticulada 

Cor da pele 
Casca verde que muda 
para amarelo quando o 

fruto amadurece 
Amarelo Laranja, verde Verde 

Aroma Aromático Pouco intenso Aromático Pronunciado 

Polpa 
Cor branca ou branco 

esverdeado 
Cor branco creme Cor salmão Branca. 

Vida útil de  
pós-colheita 

28 dias 30 – 40 dias 30 dias 40 dias 

Observações 
Pouco aptos para 
amadurecimento. 

Longa vida de pós-colheita 
e resistente ao manuseio, 

ideal para exportação 
  

Fonte: Corporación Colombia Internacional, 1997. 
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Atualmente, instituições de pesquisa (EMBRAPA, UFERSA, ESAM etc) estão 

desenvolvendo novas variedades de melões híbridos mais resistentes e produtivos com o 

objetivo de dinamizar o mercado do melão, por meio de um abastecimento contínuo, 

atendendo assim às suas necessidades e exigências nos próximos anos.  

Os principais países exportadores de melão para os Estados Unidos são países 

americanos, destacando o México responsável por 46%, Guatemala 26% seguido por Costa 

Rica 16%. Estes países também exportam para o mercado europeu. O Brasil, França, 

Espanha, Marrocos, Honduras e Israel são os principais fornecedores para o mercado europeu 

(ARAÚJO, 2003) (USDA, 2008) (EUROSTAT, 2008). Os Estados Unidos participam com 

31,2% das importações mundiais de melão e a Europa com 50,5% (FAOSTAT, 2008). 

A Tabela 16 mostra a área mundial plantada com melão, por países, em 2007. 

Embora a China seja um país que apresente uma grande participação na área de produção 

mundial de melão (43,7% em 2007), suas exportações são mínimas, sendo de apenas 2,0 % 

das exportações mundiais, fato explicado pelo elevado consumo interno de sua produção.  

O Brasil, em 2007, de acordo com a Tabela 16, apresenta uma participação modesta 

de 1,69% da área mundial plantada com melão, ocupando a 130 colocação. Entre os países 

exportadores, o Brasil participa com 9,6% das exportações mundiais, correspondendo a 172,8 

mil toneladas de melão exportadas em 2006, ficando como o 30 país exportador de melão do 

globo. 

Tabela 16 - Área plantada e participação Mundial de Melão por países, 2007 

PAISES 
2007 

Área (ha) 
2007 

Part. ( % ) 
Mundo 1.277.474  

China 558.600 43,73 
Turquia 103.000 8,06 
Iran 80.000 6,26 
Estados Unidos 47.000 3,68 
Espanha 38.700 3,03 
Indonesia 33.000 2,58 
Índia 31.500 2,47 
Morocos 25.000 1,96 
Egito 23.500 1,84 
Iraque 23.000 1,80 
México 22.200 1,74 
Itália 22.109 1,73 
Brasil 21.576 1,69 
Paquitão 18.000 1,41 
França 15.000 1,17 
Panama 15.000 1,17 

Fonte: FAO, 2008. 
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Ao longo da última década, o México, Honduras, Costa Rica e Guatemala têm sido 

os quatros principais exportadores para os Estados Unidos, responsáveis por 93% das 

importações totais de melão deste país. Quanto ao mercado europeu, em 2007, o Brasil, Costa 

Rica, Israel e Marrocos responderam por 81% das importações de melão daquele mercado. O 

Quadro 3 mostra o cenário mundial da produção e comercialização de melão. 

Quadro 3 - Cenário mundial do mercado internacional de melão 

PRODUÇÃO MUNDIAL DE MELÃO - 2007 
26.101.159 toneladas 

EXPORTAÇÕES MUNDIAIS DE MELÃO 2006 
1.809.218 toneladas. 

IMPORTAÇÕES DA EUROPA 2006 
1.020.439 Toneladas 

50,5% das importações mundiais 

IMPORTAÇÕES DOS USA. 2006 
631.630 Toneladas 

31,2 % das importações mundiais 
Fonte: FAO, 2008. 

A realização das exportações se dá, geralmente, pelas multinacionais que consolidaram a 

sua posição como exportadoras de melão para os mercados americano e europeu por meio de 

contratos formais ou até mesmo informais, aproveitando as condições climáticas, geográficas, 

sociais, de segurança fitossanitária para realizarem seus investimentos nas zonas produtoras 

americanas, por meio de sua logística e das pesadas campanhas promocionais. 

Entre as principais práticas de mercado realizadas pelas grandes empresas 

exportadoras de melão estão: a atuação como importadores e distribuidores para os mercados 

varejista e principalmente atacadista se ocupado das operações de pós-colheita, como o 

acondicionamento das frutas antes da comercialização. Estas oferecem uma vasta gama de 

serviços para o varejo, por exemplo: o suprimento variado de frutas do país, ou importadas; 

uma variação de embalagens, desde caixas até bandejas (completo serviço de “prepacks”); 

distribuição nacional; contato diário com os clientes; assistência em design de embalagens; 

rotulagem própria para os clientes com logos, códigos de barras, informações adicionais, etc 

(BRAZILIAN FRUIT, 2004). 

Cada vez mais compartilham ações promocionais com produtores para apoiar suas 

vendas junto ao mercado varejista. Junto ao sistema atacadista oferecem um suprimento 

mundial, associado às operações de distribuição. Todas elas possuem uma equipe de vendas 

muito bem treinada para prestar um consistente e compreensivo serviço a seus clientes. 

Outros avanços são os processos “on-line” tais como “global sourcing”, televendas e quando 

requerido o uso de eletronic data interchange (EDI), para reduzir a burocracia/papelada, o 

erro humano e dar maior rapidez às transações para seus clientes. Por meio da versatilidade, 
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as grandes empresas procuram manter suas posições no mercado, o que parece ser uma 

tendência geral. 

Já os pequenos produtores integrados, por sua vez, contribuem para o crescimento da 

produção, ao se beneficiarem das tecnologias modernas (sementes híbridas, métodos de 

controle de pragas e doenças, emprego de irrigação localizada) ofertadas por estas 

multinacionais. Dados os elevados volumes de produção que alguns produtores independentes 

alcançam, abre-se a possibilidade de se usar charters marítimos exclusivas, especialmente 

para as exportações direcionadas a União Européia.  

O Brasil tem como principal mercado de melão a União Européia (Tabela 17). O 

melão brasileiro entra na Europa pelo porto de Dover, Inglaterra, por onde ingressaram as 

exportações dos melões Honeydew, Pele de Sapo e Galia, produzidos nas regiões de Açu/ 

Mossoró no Rio Grande do Norte e Baixo Jaguaribe – Ceará. 

Tabela 17 - Exportações Brasileiras de Melões (toneladas), 1999-2008. 

Países 1999 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Variação 

1999-2008 
(%) 

Holanda 25.763 62.226 51.025 70.402 57.545 73.450 85.065 230,18 
ReinoUni
do 26.612 57.495 52.203 59.661 56.046 62.676 58.422 119,54 
Espanha 58 15.083 26.497 34.443 38.436 44.564 48.389 82.786,70 
Alemanha 1.152 4.132 6.376 3.114 5.414 8.134 6.492 463,64 
Italia 1.078 4.321 3.176 5.387 8.075 8.283 5.282 390,02 
Portugal 10 1.418 794 635 1.161 2.272 3.211 30.623,95 
Irlanda - - - 1.004 1.253 1.297 2.176  
Polonia - 14 211 132 1.078 1.545 1.126  
EstadosU
nidos 470 13 117 809 1.594 449 609 29,57 
Canada 30 40 371 673 822 973 403 1.234,81 
Argentina 4.559 1.694 271 332 107 380 295 -93,53 
Uruguai 304 128 138 181 202 198 180 -40,86 
Outros 5.157 687 265 447 214 51 139 -97,30 
Suecia 222 1.706 879 1.711 626 136   
Belgica - 506 221 745 37 57   
Franca 38 301 42 161 211 38    
Subtotal 60.297 149.077 142.322 179.390 172.606 204.451 211.650 251,01 
Total 65.453 149.764 142.587 179.836 172.820 204.502 211.790 223,57 

Fonte: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 2008. 

A porcentagem restante da entrada de melão na União européia se dá por meio do 

porto de Roterdã na Holanda. Já com relação ao mercado norte americano, a participação 

brasileira em 2007 foi de apenas 0.2%, ou seja, US$ 885 mil, tendo a partir de 2008, ampliado 

sua participação neste mercado com o reconhecimento pelos Estados Unidos da área livre de 

mosca das frutas no Agropolo Baixo Jaguaribe no Estado do Ceará (USDA, 2008; MDIC, 

2008). 
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A região Nordeste do Brasil, em especial os estados do Ceará e Rio Grande do Norte, 

possuem pólos produtores de melão para exportação. Localizados de forma eqüidistante dos 

mercados europeu e norte americano, formando uma dinâmica comercial de abastecimento. 

O posicionamento do Ceará em relação ao mercado europeu permite aproveitar as 

oportunidades que este mercado oferece por meio do crescimento da demanda de melão nos 

meses de setembro a fevereiro, abastecendo-o, via marítima. 

A exportação de frutas brasileiras mantém a tendência de alta. Os dados mais 

recentes do Ministério da Indústria, Desenvolvimento e Comercio - MDIC mostram que de 

1999 a 2008, o volume exportado de frutas cresceu 103,7%, passando de 466 mil toneladas 

em 1999 para 949 mil toneladas em 2008. Em 2008 as exportações brasileiras de frutas 

somaram US$965,6 milhões, sendo o melão responsável por 152 milhões. 

O acumulado das exportações cearenses de melão em 2008 foi de US$ 85,6 milhões. 

A cifra é 104,3% superior ao ano de 2007. A forte desvalorização cambial realizada desde o 

ano de 2006 foi um dos fatores do estímulo às exportações, entretanto, o maior peso deve ser 

atribuído ao programa de promoção de exportações do setor, iniciado em 1998. De 2007 para 

2008, as exportações cearenses de melão cresceram 83,5% em volume, ou seja, quase 53,2 

mil toneladas exportadas a mais do que em 2007. 

Para reforçar o desempenho das exportações brasileiras de frutas o Governo Federal 

lançou o Profruta (Programa de Desenvolvimento da Fruticultura), que conta com recursos do 

BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), abrange desde programas de 

capacitação técnica para os produtores até um projeto de marketing das frutas brasileiras no 

exterior, com o intuito de exportar US$ 1 bilhão em frutas até o final deste ano (IBRAF, 2008). 

Sabe-se que para alcançar esta meta, os produtores além de enfrentarem as dificuldades 

conjunturais ainda terão que enfrentar outro obstáculo: o desconhecimento do mercado 

internacional. No caso do melão, foram necessários anos para descobrir que o mercado europeu 

prefere os melões aromáticos (grau Brix acima de 12) ao tipo mais comum plantado no Brasil, o 

melão amarelo (com grau Brix entre 10 e 12). É um trabalho de longo prazo. Conhecer a logística 

do mercado europeu, que absorve dois terços das exportações brasileiras de melão, se constitui em 

um grande desafio.  
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c) Exportação e Importação mundial de melão 

Do total da exportação mundial de melão (1.809.218 toneladas), em 2006, os países 

das Américas exportaram. 56,4%. Durante o período de 1999 a 2006, o comércio mundial de 

melão cresceu 10,3%, destacando-se as exportações dos seguintes países: Espanha, Costa 

Rica, Brasil, Honduras, Panamá, Guatemala, México, Holanda, França, Estados Unidos, 

Itália, como países que apresentaram maior contribuição. 

A Holanda, em 2006, apesar de não ser um país produtor de melão, atuou no 

mercado como um dos principais distribuidores de melão na Europa. Aquele país aparece 

como oitavo exportador mundial de melão, com um volume exportado de 77.170 toneladas, 

em função do porto de Roterdã funcionar como uma porta de entrada do melão vindo das 

Américas, da Ásia e África na Europa. 

No que de refere ao volume de capital movimentado com as exportações, o mercado 

mundial totalizou US$ 1,046 bilhão em 2006. No período de 1999 à 2006, verificou-se um 

incremento de 46,2% nos valores totais comercializados. O Brasil/Ceará, neste mesmo 

período obteve um incremento de 207,1% (Tabela 18). 

Tabela 18 - Evolução dos Preços por tonelada de melão brasileiro, de origem do Estado do Ceará, 

no mercado externo (US$), 1999-2008 

Países 1999 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
2008/2007 
∆ % 

Holanda 314,89 396,53 434,98 514,32 567,86 673,87 739,31 9,71 
Reino Unido 341,06 388,48 478,01 530,27 523,80 683,41 762,39 11,56 
Alemanha  381,99 412,34 496,55 514,51 645,98 725,60 12,33 
Italia 414,27 338,33 377,19 433,94 487,44 625,15 667,73 6,81 
Espanha  360,67 360,24 452,40 490,51 576,79 658,39 14,15 
Polonia  624,03 437,50 490,51 537,89 645,53 734,88 13,84 
Portugal  418,84 404,37 586,91 700,02 722,78 750,02 3,77 
Irlanda    514,01 549,15 634,41 769,01 21,22 
Canada  300,00 479,38 505,40 514,26 598,79 763,25 27,47 
Estados Unidos     617,06 728,39 971,03 837,50 -13,75 
Russia      1.011,45   

Fonte: SECEX/MIDC,2008. 

Fato que comprova que o produtor brasileiro está se tornando mais eficiente e 

sustentável no mercado. De 2008 para 2007 o preço praticado com os principais importadores 

de melão brasileiro, exportados do Estado do Ceará, tiveram um incremento médio de: 

Holanda (9,7%), Reino Unido (11,5%), Alemanha (12,3%), Itália (6,8%) e Espanha (14,1%) 

(MDIC, 2008).  
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Em 2006, a Espanha foi o principal país exportador mundial de melão em valor, 

responsável por 28,1%, seguida por Panamá (9,2%), Brasil (8,4%), Costa Rica (8,1%), e 

México (7,5%) (FAO, 2008). A China, Turquia, Estados Unidos e Espanha permanecem 

como líderes na produção e exportação de melão durante a temporada de verão do Hemisfério 

Norte (junho-setembro), quando os produtores brasileiros atuam, principalmente, no mercado 

doméstico. 

Com relação à demanda, as importações mundiais de melão em 1999, computaram 

1.636.893 toneladas, sendo os Estados Unidos responsáveis por 42,9%, seguidos do Reino Unido 

com 9,2% e do Canadá com 8,1% e da Holanda com 6,6%. Em 2003, as importações mundiais de 

melão passaram para 1.800.655 toneladas, sendo que os Estados Unidos foram responsáveis por 

40,2% das importações mundiais de melão, seguido pelo Reino Unido (10,2%), Canadá (8,6%) e 

Holanda (7,0%). De 1999 a 2003, as importações mundiais de melão apresentaram um 

incremento de 10,0%.  

No ano de 2006, os Estados Unidos foram responsáveis por 38,6% das importações 

mundiais de melão, seguido do Reino Unido com 10,2% e do Canadá com 10,1% e da Holanda 

com 8,5%, isso mostra uma pequena queda de participação dos Estados Unidos nas 

importações mundiais, abrindo espaço para a expansão dos mercados do Reino Unido, Canadá 

e Holanda e para a abertura de novos mercados, como a Bélgica e o Paquistão, fato que aponta 

para uma ampliação e diversificação do mercado internacional de melão (FAO,2008). 

d) Mercados-chave para Exportação do melão cearense 

O mercado europeu é suprido por produtores internos como a Espanha, Itália, França 

durante o período de junho a agosto, mas para as demais épocas do ano, chamadas de 

períodos "fora da estação" ou “baixa estação”, este mercado está aberto para importações. A 

época que o Brasil penetra no mercado europeu acontece entre os meses de setembro a março, 

período de entressafra dos países produtores de melão da União Européia (Brazilianfruit, 

2005). 

Esta larga janela existente no mercado europeu também é aproveitada por outros 

países exportadores de melão, que competem com o Brasil pela conquista de cotas do 

mercado europeu. Atualmente, os principais concorrentes dos melões brasileiros são os 

melões da Costa Rica e Honduras (FAO, 2008). A taxação de 8,3% submetida ao melão 

brasileiro no mercado europeu deixa o produto brasileiro menos competitivo frente ao melão 



 174

exportado por países como México e Costa Rica, que também são grandes produtores desta 

fruta. Sendo que o Brasil é o único país com o qual os países europeus mantêm a incidência 

do imposto. 

Para se ter uma idéia do crescimento da participação do México e Costa Rica no 

mercado europeu é interessante citar o desempenho da Costa Rica no mercado do Reino 

Unido, um dos maiores mercados importadores de melão da Europa, fornecendo os melões 

dos tipos Cantaloupe, Gália e Honeydew. Aquele país apresentou um crescimento de 45,1% 

de suas exportações para o mercado europeu durante o período de 1999 a 2007, passando de 

471.723 toneladas anuais para 684.262 toneladas (EUROSTAT, 2008).  

Em 2006 a Costa Rica foi o segundo país exportador com participação de 13,7% (247,9 

mil toneladas) das exportações mundiais de melão, sendo um país que tem aumentado sua 

participação na comercialização desta fruta no mercado externo, graças a infra-estrutura que já 

possui para a distribuição da banana no mercado internacional. 

A atuação do Brasil no mercado mundial de melão, ainda está limitada ao 

aproveitamento das janelas existentes no mercado, principalmente as do mercado europeu, 

quando não há concorrência e o resto do mundo não dispõe do produto. No mercado europeu 

o Brasil exporta principalmente os melões do tipo cantaloupe, mais especificamente os tipos 

Honeydew, Pele de Sapo, Charantais, Gália e Orange Flesh em menores quantidades.  

No ano de 2008, os produtores de melão do Agropolo Baixo Jaguaribe aumentaram a 

área plantada com melões nobres, a qual já corresponde a 50% da área total plantada com 

melão. A explicação para que os produtores cultivassem mais o melão nobre em detrimento 

do tradicional melão amarelo foi o aumento dos contratos de exportação para o tipo nobre, 

como exemplo, o melão pele de sapo, que em algumas áreas teve sua área ampliada mais do 

que a do tradicional melão amarelo. 

Embora o mercado europeu de melão esteja em crescimento, os países exportadores 

que não enviarem produtos que atendam completamente às exigências dos clientes 

(supermercados europeus), estão fadados a perder competitividade e cotas de mercado, 

ficando relegados a atender mercados marginais, uma vez que os preços estão caindo. Assim, 

o produtor tem que se preocupar com o aumento de sua produtividade para adequar a estrutura 

de produção com a redução de custos e os ganhos de escala para compensar a perda de lucro 

tendo em vista a queda de preços. 
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Atualmente, com a distribuição dos produtos hortifrutícolas concentrada nas mãos 

das grandes cadeias de supermercados, e a qualidade do produto e dos serviços que os 

mesmos agregam, passam a ser fatores-chaves nas operações de compra e venda do melão na 

Europa. A distância é uma variável muito importante no comércio mundial de frutas, tanto em 

razão dos custos de transporte como do alto grau de perecibilidade da maioria das frutas e 

hortaliças. É importante considerar que o comércio internacional de frutas e hortaliças limita o 

transporte a grandes distâncias por terra e por mar, e poucas frutas podem utilizar o transporte 

aéreo como alternativa economicamente viável. 

O resultado dessa limitação na mobilidade espacial dos produtos é a segmentação 

geográfica dos mercados. Países produtores da Europa exportam para outros países da 

Europa. De maneira semelhante, o México e Caribe, vizinhos dos Estados Unidos, exportam 

para este país. Construindo relações comerciais de vizinhança. 

O melão é um produto que mais cresceu em participação na pauta das exportações 

brasileiras de frutas e hortaliças frescas nos últimos anos, ocupando em 2007 o primeiro lugar, 

seguido pela banana e manga, mas mesmo assim corre o risco de ver sua participação ser 

reduzida no mercado internacional, principalmente no mercado Europeu. 

Segundo a pesquisa realizada por Araújo (2002), dirigida aos principais operadores 

do mercado de produtos hortifrutícolas da Europa, que são as grandes cadeias de 

supermercados, constatou que na maioria dos países que compõem o macromercado da União 

Européia, a preferência dos consumidores é por frutos de tamanho pequeno, com peso 

oscilando entre 0,90 kg e 1,2 kg, de formato arredondado, apresentando classificação do tipo 

5 a 8, correspondendo à cerca de 60-70% do melão comercializado no mercado europeu. 

De acordo com os resultados da investigação, a explicação referente ao gosto dos 

europeus por melões de tamanho pequeno está relacionada, principalmente, à crescente 

redução do tamanho das famílias européias e, também, à facilidade de se comer e de se 

transportar os frutos. Já a preferência pelo formato redondo, tem sua explicação associada a 

dois pressupostos, defendidos pelos consumidores europeus. O primeiro é que a forma 

redonda do fruto se acomoda melhor ao formato do prato, posto que, o melão é mais 

consumido na Europa como o primeiro prato das refeições, e o segundo fator é porque sua 

forma arredondada distribui melhor o açúcar no fruto. 
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A ameaça que o melão brasileiro sofre neste importante mercado internacional 

decorre do fato de as nossas empresas produtoras e exportadoras de melão exportarem apenas 

melões de tamanho grande e forma ovalada. Tais dimensões de frutos somente atendem 

adequadamente, dentro do mercado da União Européia, e mais especificamente ao mercado 

espanhol, um importante importador de melão, no período de entressafra. 

Outra razão que poderá contribuir para a redução da participação do Brasil no 

mercado de melões europeu é o fato de os produtores brasileiros produzirem, em sua maioria, 

a variedade amarela, por ser mais resistente ao transporte e ao manuseio, mas é menos popular 

que os melões com alto teor de açúcar, como o Cantaloupe, o Honeydew Verde, o Honeydew 

de polpa laranja e outros melões doces. O grau Brix de um melão amarelo de boa qualidade é 

em torno de 10-11%, enquanto os outros melões podem alcançar até 15%.  

O grau brix do melão é um fator importante para que este seja aceito no mercado 

europeu de produtos hortifrutícolas, o que está cada vez mais controlado pelas grandes 

cadeias de supermercados, portanto, a exigência por produtos que atendam plenamente aos 

anseios dos consumidores está cada vez mais crescente, de forma que, estas organizações 

utilizam o setor de frutas e hortaliças como diferencial para atrair seus clientes. 

Neste mercado, o ponto chave para as empresas exportadoras de melão 

permanecerem competitivas é a qualidade dos produtos demandados pelos consumidores. Esta 

situação obriga as empresas brasileiras a ampliarem sua carteira de produtos, passando a 

oferecer ao mercado europeu, variedades nobres de melão que atendam aos seus gostos e 

preferências. 

A tendência dos países que não reconhecem ou desprezam a existência de tais segmentos 

diferenciados de consumo de melão dentro do mercado da União Européia é perderem 

competitividade paulatinamente, ficando relegados ao atendimento de mercados marginais. 

As variedades de maior importância para consumo na União Européia são os melões 

do tipo Galia, Charantaes, Amarelo e Pele de Sapo. O primeiro é o produto líder do mercado 

europeu de melão, registrando uma forte penetração na maioria dos países que compõem a 

União Européia.  

O tipo Charantaes é consumido maciçamente no mercado francês, mas, também, tem 

uma boa penetração em importantes mercados como o da Bélgica e do Reino Unido. Com 

relação ao melão Amarelo, é o segundo tipo de melão mais comercializado na Europa, sendo 

o tipo mais exportado pelo Brasil.  
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Um das exceções dentro do mercado europeu é a Espanha, que prefere frutos de 

tamanho grande (pesando entre 2,50kg e 3,50kg) e apresentando formato semi-elíptico ou 

ovalado. Esta constatação evidencia a necessidade de que as empresas brasileiras produtoras e 

exportadoras de melão têm que diversificar sua oferta, caso queiram manter-se competitivas. 

e) Oportunidades de Comércio 

O outro mercado de exportação de destaque para melões de inverno é o mercado dos 

Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma elevada demanda de inverno para melões 

importados, que é em torno de 500 mil toneladas. O Gráfico 1, mostra a evolução das 

importações de melão pela Europa e Estados Unidos, em termos de quantidade. 

 
Gráfico 1 - Importações de Melão (em toneladas) da Europa e Estados Unidos, 1999 a 2006 

Fonte: FAOSTAT, 2008. 

O consumo de melões durante o inverno norte-americano é cinco vezes maior que o 

europeu. Os principais fornecedores para o mercado de inverno norte-americano (Guatemala, 

Honduras, Costa Rica e Panamá) desfrutam de taxas mais baixas de frete para os Estados 

Unidos que os fornecedores brasileiros. As estatísticas de importações fornecidas pelo USDA 

(2007), mostram que não há grandes volumes de exportação brasileira de melões cantaloupe 

ou honeydew para os EUA.  

O Brasil vem exportando pequenos volumes de melões nobres desde 1995, 

correspondendo a menos de 1% das importações de melão dos Estados Unidos (as 

exportações brasileiras representaram aproximadamente 2%). 

O mercado dos EUA representa um mercado potencial para os exportadores brasileiros, 

se as variedades corretas forem produzidas e as barreiras ao comércio forem superadas. Os preços 
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praticados neste mercado são mais elevados, principalmente durante os meses de dezembro a 

abril, ficando em torno de US$ 1,59/kg (antes do dia 10 de dezembro, as tarifas do 

Cantaloupes são altas, ficando em torno de 26%, mas declinam no início de Dezembro). 

O Nordeste do Brasil está na posição de exportar melões para os Estados Unidos no 

período de novembro a janeiro, período que antecede o pico da temporada de produção do 

México e demais países da América Central (fevereiro a abril). Depois desse período, grandes 

volumes de melões importados do México e da América Central são colocadas no mercado 

americano e provocam a redução dos preços para a faixa de US$0,50 a 0,75 por quilo (USDA, 

2008). O mercado norte-americano torna-se mais atraente durante o período de setembro a abril. 

Em geral, os preços do melão são altamente voláteis porque são influenciados tanto 

pelas condições climáticas quanto pelo caráter extremamente perecível do produto. O 

mercado interno no Brasil também é atraente durante os meses de maio a agosto, quando os 

preços internos são mais altos devido à estação de inverno em áreas de produção no Brasil 

meridional (São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul) em virtude da sazonalidade da 

produção nestas áreas.  

f) Mercado dos Estados Unidos 

A produção doméstica de melão dos Estados Unidos em 2007 foi de 1.180,7 

toneladas, proveniente principalmente dos estados do Arizona, Califórnia, Texas e Geórgia. 

Estes estados não produzem melão durante o inverno. A produção de melão nos Estados 

Unidos entre os anos de 1992 a 2007, da variedade Cantaloupe cresceu sua produção em 

17,0% e a Honeydew caiu 1,2% no mesmo período. Do total da área plantada com melão 

77,6% é com a variedade Cantaloupe e 22,4% é com a variedade Honeydew (USDA, 2008). 

Quando se considera a produção interna dos Estados Unidos, verifica-se que ela é 

insuficiente para satisfazer a sua demanda, tendo que completá-la com importações, que atingiram 

631,6 mil toneladas de melão em 2006. Sendo que as exportações norte-americanas de melão neste 

mesmo período somaram 114,0 mil toneladas, destinadas principalmente para o México e Canadá. 

Durante os meses de janeiro a maio, o México, Costa Rica, Honduras e Guatemala ofertam 

75,4% do melão importado pelos Estados Unidos, sendo abril o mês em que este país importa 

mais melão (USDA, 2003). 
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As importações de melão dos Estados Unidos são comercializadas principalmente 

logo no porto de entrada, sendo que somente de 12% a 25% do volume total que chega são 

destinados aos mercados finais, pois a produção nacional é comercializada internamente 

localmente e a nível atacadista. Contudo, os produtores que movimentam grandes volumes tendem 

a vender sua produção diretamente no setor varejista, assegurando a qualidade do produto, 

minimizando sua manipulação durante o transporte.  

O serviço de transporte marítimo para os embarques de melão desde o mercado 

americano até os Estados Unidos é semanal, por meio de rotas que conectam o Porto Quetzal, 

Guatemala, com Long Beach, Califórnia; Porto Cortês, Honduras, com Tampa, Florida, e com 

os portos de Wilmington e Houston (Corporación Colômbia Internacional, 1997). 

Os embarques de melão, melancia e outros produtos vegetais comercializados pela 

multinacional Dole são distribuídos nos Estados Unidos por meio dos portos de Wilmington em 

Delaware, Everglades na Florida e Gulfport no Mississipi, são transportados pela Naviera Sea-

Land desde os principais portos Centro-americanos (Porto de Barrios na Guatemala e Porto 

Cortés e Porto Castilla em Honduras).  

Já os embarques de melão e outras frutas produzidas pela Del Monte na Costa Rica 

chegam aos armazéns localizados no porto de Camden, New Jersey. Os armazéns dos portos de 

Filadélfia e Camden são os maiores distribuidores de melão aos estados do nordeste dos Estados 

Unidos, os quais abastecem dois terços da população americana e um terço dos consumidores 

canadenses (Corporación Colombia Internacional, 1997). 

g) Consumo de melão nos Estados Unidos 

As variedades Cantaloupe e Honeydew são as mais comercializadas nos Estados 

Unidos, sendo ofertadas pela produção doméstica e pelas importações. Existem outras 

variedades que se encontram neste mercado, sendo comercializadas em menor quantidade, 

denominadas exóticas, quais sejam: Canary, Galia e Charantais, estas duas últimas 

amplamente difundidas no mercado europeu. 

Segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o melão é a segunda 

fruta mais demandada no mercado americano depois da banana. Em 2007, o consumo per 

capta da variedade Cantaloupe foi em torno de 4,4 Kg e o consumo do melão Honeydew foi 

de 0,9 Kg durante o mesmo período. Este consumo pode ser ampliado caso os produtores 
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busquem melhorar a qualidade do melão ofertado nesse mercado e ampliem a sua 

disponibilidade para o consumo imediato, como por exemplo, a venda de melões cortados 

frescos. 

Estes procedimentos alternativos podem permitir a introdução de novas variedades de 

melão, aumentado assim o seu consumo e evitando desperdícios. Adicionalmente, o melão 

beneficiado têm sido ofertado nas prateleiras de supermercados misturado em saladas ou 

fatiado, de modo que o consumidor pode fazer degustação prévia, antes de adquirir o produto. 

h) Preços praticados nos Estados Unidos 

Na cidade de Los Angeles se encontra um dos principais portos de chegada do mercado 

americano, no qual se negocia principalmente a variedade Cantaloupe em caixas de 9 unidades 

procedentes do México, Costa Rica e Honduras. Devido à demanda de fim de ano e ao início das 

importações centro-americanas, o preço do melão Cantaloupe oscilou entre maio e dezembro de 

2008, atingindo o menor preço em julho US$12,00/caixa e o maior em novembro US$38,50/caixa 

(USDA, 2008). 

Esse aumento no preço do melão no fim do ano no mercado americano se deve ao 

aumento da demanda de melão por parte dos hotéis e restaurantes. Neste período, que coincide 

com celebrações especiais, tais como o dia de Ação de Graças, Natal e o Ano Novo, e também a 

diminuição da produção doméstica. 

O melão Honeydew é comercializado nas cidades de Boston, Chicago, Los Angeles e 

Nova York em caixas com 5 unidades (peso médio de cada fruta: 1,6 Kg). Também é 

comercializado nestas cidades um melão um pouco menor (pesando em média 1,4 Kg) em 

caixas de 6 unidades, que é importado por meio dos portos de Miami e Dallas, originários de 

Honduras e Guatemala. Em 2008, o comportamento dos preços por caixa do melão Honeydew 

produzido no mercado interno, com 5 ou 6 unidades, foi comercializado por um preço médio de 

US$ 17,60, (USDA, 2008). Verifica-se que nos meses de janeiro a abril não há oferta de melão 

produzido nos Estados Unidos. 

i) Condições de Acesso ao Mercado dos Estados Unidos 

Devido ao alto número de doenças ocasionadas pela contaminação com alimentos 

importados, a política de segurança alimentar do Departamento de Agricultura dos Estados 

Unidos e da Administração de Drogas e Alimentos - FDA tem se tornado mais agressiva, 
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buscando incrementar medidas de controle por meio de normas de sanidade e higiene, 

passando a exigir a aplicação de medidas de segurança equivalentes às aplicadas pelos 

Estados Unidos para os produtos importados “in natura”. 

Por outro lado, os Estados Unidos está restringido a entrada de melão procedente de 

países cujas regiões de produção não tenham sido declaradas oficialmente como sendo zonas 

livres da moscas-das-frutas (Anastrepha), a mosca do melão (Tephiritidae) e a moscas-das-

frutas Sulamericana (Anastrepha grandis). 

Toda exportação destas frutas deve ir acompanhada de um certificado fitossanitário 

expedido por um Órgão de proteção vegetal ou de sanidade agropecuária do país exportador, 

onde se declara que a fruta é originária de uma região livre das pragas anteriormente citadas, 

que tenha sido ou está sendo tratada de acordo com os procedimentos aprovados pela APHIS - 

Animal and Plant Health Inspection Service. 

No ano de 2008, o Serviço de Inspeção de Saúde Animal e Vegertal (Aphis) do 

Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) reconheceu oficialmente 13 (treze) 

municípios do rio Grande do Norte e 7 (sete) municípios do Ceará como Área Livre da praga 

Anastrepha grandis (mosca-das-frutas).  

Com esse reconhecimento a área do Brasil considerada livre da mosca-das-frutas 

pelos Estados Unidos foi expandida para 14.085 km² e vai beneficiar produtores de melão e 

melancia desta área que poderão exportar para o mercado norte-americano. A expansão 

abrange os municípios de Aracati, Icapuí, Itaiçaba, Jaguaruana, Limoeiro do Norte, Quixeré e 

Russas, todos pertencentes ao Agropolo Baixo Jaguaribe. 

j) Exigências na qualidade e empacotamento do melão 

O mercado dos Estados Unidos fixa três categorias de qualidade para melão, 

diferenciadas pelo maior ou menor grau de tolerância com relação aos defeitos apresentados pelos 

frutos. O produto deve estar maduro, limpo, sadio, firme e bem formado, deve ter a forma e cor 

que lhes são característicos e deve estar livre de manchas ou áreas descoloradas causadas por 

danos mecânicos e fisiológicos, deve ter um teor de açúcar que oscile entre 10 e 12%. 

O melão é normalmente empacotado em caixas de papelão contendo um peso médio 

de 10 kg. Estas caixas devem ser colocadas em contêineres devidamente seladas e cobertas 
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por uma película plástica, de forma que previna a infestação de pragas no porto de chegada e 

durante seu transporte por meio do país. 

As caixas devem estar etiquetadas, descrevendo o lugar de origem do produto, o 

nome do produtor, estado e/ou região onde está localizada a plantação, a variedade e o 

número de frutos contidos em cada caixa. 

Uma nova tendência com relação ao empacotamento do melão está sendo 

desenvolvida no varejo para o mercado norte-americano: caixa que se caracteriza por 

apresentar desenhos gráficos e ilustrações, que são colocados diretamente nos corredores dos 

supermercados, o que permite diminuir uma série de manuseios desnecessários que são 

empregados durante o transporte e nas prateleiras dos supermercados pelos consumidores. O 

Quadro 4 e Tabela 19 mostram a tolerância de qualidade e os calibres por caixa de melão. 

Quadro 4 - Tolerância em percentual para a quantidade de melões fora dos padrões 

especificados por categoria 

Qualidade Tolerância* 
Padrão Nº. 1 5% 
Padrão Comercial 20% 
Padrão Nº. 2 10% 

*Tolerância: porcentagem de melões por caixa permitidos que não cumprem os requisitos da categoria correspondente. 

Tabela 19 - Calibres mais aceitos nos Estados Unidos. 

Peso em g por melão 
Calibre* 

Max. Min. 
6 1.528 1.394 
7 1.394 1.282 
9 1.187 1.105 
11 1.034 971 
12 971 915 

*Calibre: número de frutos por caixa 

l) Mercado da União Européia 

As importações de melão do mercado europeu registraram um volume de 669,1 mil 

toneladas em 1999, 837,4 mil toneladas em 2003 e 1.020,4 mil toneladas em 2006, mostrando um 

incremento neste período de 52,5%. Entre os países membros da União européia, com crescimento 

em suas importações de melão de 1999 a 2006, estão a Russia (870,6%), Espanha (272,2%), Suécia 

(72,1%), Portugal (53,2%), Itália (48,3%), França (34,8%) e Holanda (29,0%). Entre os principais 
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produtores de melão na União Européia estão a Espanha, França e Itália e abastecem o mercado 

durante o verão (de maio a setembro). 

Quanto aos países latinos que atuam no mercado europeu a Colômbia tem a vantagem de 

usufruir os benefícios alfandegários devido ao Sistema de Preferências Generalizadas Andino, do 

qual, suas exportações agrícolas contam com baixas cargas tarifárias, e no caso do melão, não está 

sujeito a cargas tributárias. Contudo, países competidores como a Costa Rica e Marrocos contam 

também com taxas zero para suas exportações para a Europa. 

Na União Européia durante os meses de fevereiro a maio de 2006, 52% do melão que 

foi comercializado tem origem de outros países fora da União Européia, destacando o Brasil, 

Israel, Costa Rica e Marrocos. 

Murcia, Almería e Andalucía são as principais regiões produtoras da Espanha das 

variedades Pele de sapo e Galia, as quais registraram produções mensais superiores a 30.000 

toneladas, desde o mês de maio até alcançar, em julho, uma produção média acima de 80 mil 

toneladas, que contribuíram para uma produção de 920 mil toneladas em 1997 e de 1.081,8 

mil toneladas em 2007.  

A França, em 2006, exportou 45,5 mil toneladas, resultado 3,9% menor do que o 

obtido em 1999. A principal região produtora e exportadora de melão da França é Provenza, 

realizando exportações de melão Charentais, principalmente para a Inglaterra. Quanto às 

zonas produtoras de melão da Itália estão a Sicilia e Puglia Ferra, as quais exportam melão 

Charentais para os países da União Européia. 

O maior importador de melão da União Européia é o Reino Unido com 166,2 mil 

toneladas importadas em 2006, o que representa uma participação de 16,3% nas importações 

totais de melão da Europa; em segundo lugar vem a Holanda com 139,5 mil toneladas 

importadas que representaram 13,7% das importações totais de melão da Europa, e em 

terceiro está a Russia com 139,2 mil toneladas, com participação de 13,6%, seguido bem de 

perto pela França, com 137,1 mil toneladas importadas, que correspondem a 13,4% das 

importações totais de melão da Europa. 

Entre 1990 e 1994 a metade das importações da União Européia de melão foi 

abastecida pelo Brasil e, a partir de 1995, Israel, Costa Rica e Marrocos, aumentaram sua 
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participação neste mercado. Desde 1994, 80% das importações de melão estão concentradas 

nestes quatro países. 

Na Espanha, 90% do melão Galia produzido é destinado ao Reino Unido, Alemanha e aos 

países nórdicos. Após o verão, o melão que abastece a Europa é procedente de Israel e do Brasil, 

que ofertam o melão amarelo e também os melões aromáticos. A variedade Pele de Sapo produzida 

na Espanha é comercializada principalmente em seu próprio país e no mercado europeu se dá 

durante o verão, sendo introduzido no mercado europeu com o nome “Espanhol”. 

A cada 18 dias sai um navio do Porto Cortês (Honduras) e do Porto Limón (Costa 

Rica) para os portos de Antwerpen, Bélgica e Hamburgo, Alemanha, com a produção das 

multinacionais estabelecidas na região Centro-americana. Alguns produtores independentes 

alugam uma parte do navio da empresa Dole que sai do Porto de Castilla, Honduras, com 

destino a Roterdã, Holanda, Flushing, Inglaterra, e Algeciras, na Espanha. 

� Variedades 

Existe uma grande variedade de melões com diferentes aspectos físicos e sabores. O 

estudo da Secretaria Geral da Comunidade Andina (2000) destaca-se as seguintes variedades 

dentre as mais conhecidas: 

O melão Charantaes é uma espécie com polpa laranja e casca um pouco verde. É um 

melão saboroso que apresenta uma quantidade de açúcar superior a 12.5 graus Brix. Entre as 

variedades Charantaes existem: Alfa, Figaro e variedades de vida mais longa como Novanom, 

Luna, Luna Star e de casca crocante como Dalton.  

O melão Honeydew tem uma casca verde amarela granulosa e polpa laranja. O melão 

Galia apresenta uma casca amarela clara e a polpa verde esbranquiçada. As variedades 

cultivadas são: Revigal, Arava, Gaior, Delada e Solarnum. O melão Pele de Sapo tem uma 

casca um pouco verde, crocante e polpa branca. As variedades cultivadas são: Futuro, Sólo, 

Ruano e Pedro. O melão Amarelo Canário, com casca amarela, polpa branca e forma oval. As 

variedades mais cultivadas são: Doral, Golden, Aril, Cartago e Mesol. 

� Formas de apresentação 

O melão é apresentado em caixas com um peso que depende da origem das 

exportações e podem ser de 10 a 13 quilogramas. Os calibres dependem da variedade e em 

geral se usam caixas com 4, 5, 6 e 7 unidades. 
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� Abastecimento de melão na União Européia 

O melão é um produto bem conhecido e aceito pelos consumidores europeus. Por ser 

uma hortaliça produzida em zonas tropicais secas. Na Europa a produção de melão acontece de 

forma estacional (primavera e verão) e são produções importantes como, por exemplo, na 

Espanha. 

Para abastecer o mercado de melão a Europa realiza importações provenientes 

principalmente do Brasil, Costa Rica, Marrocos, Honduras e Israel (Tabela 20). 

Tabela 20 - Exportações de melões - União Européia (Toneladas).  

Exportações para os países da União Européia (toneladas) 

Países 1999 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
1999-2007 

% 

Brasil  62.883 109.165 140.644 123.013 151.062 170.755 192.303 205,8 
Costa Rica  47.172 38.269 51.068 69.760 70.508 70.571 68.426 45,1 
Marrocos  16.754 21.825 25.772 28.268 43.687 46.887 47.101 181,1 
Honduras  4.760 2.580 4.004 4.797 7.161 8.276 13.726 188,4 
Israel  20.830 9.396 10.978 9.295 10.842 11.692 7.850 -62,3 
África do Sul  1.047 460 1.016 610 760 1.203 2.025 93,3 
Rep. Dominicana  933 1.040 1.169 1.182 2.491 2.038 1.863 99,7 
Guatemala  2.279 332 929 1.320 1.000 -! 97 -95,8 
Equador  707 980 1.475 423 658 874 19 -97,3 

Venezuela  1.008 756 747 1.474 988 1.070 8 -99,2 

Exportações entre os países da União Européia (toneladas) 

Países 1999 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
1999-2007 

% 

Espanha 329.043 324.560 381.815 354.124 334.539 342.608 347.273 5,54 
Holanda 67.252 58.301 67.892 75.607 76.265 92.066 88.755 31,97 
França 37.851 30.751 37.659 26.611 34.283 34.589 28.103 -25,75 
Itália 9.329 13.997 13.501 16.277 18.072 19.552 22.409 140,22 
Alemanha 5.664 8.125 9.789 18.423 19.336 17.741 18.534 227,21 
Reino Unido 2.878 1.711 1.731 1.954 2.733 4.747 4.004 39,12 
Portugal 205 2.437 2.286 3.680 2.111 1.906 1.174 473,29 
Dinamarca 173 158 335 395 561 462 542 213,91 

Fonte: EUROSTAT. 

No comércio intraeuropeu, a Espanha é o principal exportador de melão, seguida 

pela Holanda, França, Itália e Alemanha, com menores participações. Os demais países da 

Europa apresentam pequenos volumes exportados. 

� Principais mercados de melão na Europa 

No âmbito da União Européia as importações por países são variáveis. Os resultados 

do Tabela 21 destacam que o primeiro importador de melão é o Reino Unido, que importa 
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16,3%, em segundo lugar de importância está a Holanda com 13,7 %, seguida de perto pela 

Rússia 13,6% e pela França que tem 13,4 %, Alemanha com 10,1 %. Com porcentagens 

menores estão Espanha 6,0%, Bélgica 5,3%, Portugal com 4,3%, Itália com 3.4 %, Suécia 

com 2,0 % e Dinamarca com 1,7 % (FAOSTAT, 2008). 
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Tabela 21 - Importações e exportações de melão da União Européia. 

                                                                                                                                                                                                                                    (Toneladas) 

1999 2005 2006 Participação (%) 
Países 

Importação Exportação Importação Exportação Importação Exportação Importação Exportação 
 Reino Unido 150.000,00 2.154,00 157.096,00 4.166,00 166.221,00 2.712,00 16,29 0,49 
 Holanda  108.189,00 63.302,00 128.506,00 78.008,00 139.541,00 77.170,00 13,67 13,94 
 Rússia  14.347,00 67,00 98.613,00 85,00 139.257,00 265,00 13,65 0,05 
 França  101.749,00 47.360,00 138.080,00 41.570,00 137.136,00 45.500,00 13,44 8,22 
 Alemanha  91.978,00 5.938,00 97.874,00 13.348,00 102.993,00 11.185,00 10,09 2,02 
 Espanha  16.485,00 326.195,00 56.264,00 368.865,00 61.359,00 367.354,00 6,01 66,34 
 Bélgica - - 56.264,00 32.732,00 54.368,00 18.203,00 5,33 3,29 
 Portugal  28.660,00 190,00 44.649,00 1.364,00 43.894,00 1.325,00 4,30 0,24 
 Itália 23.364,00 11.375,00 34.777,00 18626 34.643,00 16.100,00 3,39 2,91 
 Suécia  11.663,00 41,00 18.363,00 876,00 20.067,00 510,00 1,97 0,09 
 Dinamarca 13.547,00 167,00 14.996,00 667 17.715,00 341,00 1,74 0,06 
 Grécia   577,00 1.042,00 1.038,00 2.019,00 1.466,00 2.257,00 0,14 0,41 
 Europe  669.142,00 486.891,00 946.352,00 569116 1.020.439,00 553.749,00 100,00 100,00 

Fonte: FAOSTAT.  
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m) Consumo de melão no mercado europeu 

O melão é um fruto altamente conhecido na Europa. O seu consumo ganha impulso 

no verão, dado seu alto conteúdo de água. O consumidor europeu demanda um melão 

pequeno e uniforme (calibre 5 / 6), de sabor doce, cor amarela e que mantém suas 

características organolépticas por um longo período de tempo. 

Os importadores ingleses consideram que o mercado de melão Cantaloupe, 

abastecido especialmente pela Costa Rica, está em crescimento ao interior da ilha; embora, o 

consumo da variedade Pele de Sapo esteja sendo promovido, devido as suas características 

diferentes das variedades mais populares. 

Na Espanha, a variedade Pele de Sapo é a mais cultivada, sendo também a mais 

consumida. Na Alemanha a preferência é pelo melão Cantaloupe e na Inglaterra pelo tipo 

Galia, embora, o melão Cantaloupe continue sendo a variedade mais vendida na Inglaterra e 

no norte da Europa entre os melões de inverno. Na França a preferência é pelo tipo 

Charentais (Quadro - 5). 

Quadro 5 - Distribuição das Variedades de Melão na União Européia 

VARIEDADE PRODUÇÃO CONSUMO ORIGEM 

Charentais Itália, França 
Inglaterra, Norte da Europa, Alemanha, 
França, Bélgica, Suíça. 

Israel, República 
Dominicana, Brasil, 
Guadaloupe, Marrocos 

Galia Espanha 
Reino Unido, Suécia, Suíça, França, 
Alemanha, Holanda, Bélgica, Espanha, 

Israel, Marrocos, Costa 
Rica, Brasil,  

Cantaloupe e Honeydew  Inglaterra, Bélgica, Suécia, Reino Unido, 
Alemanha, Filandia, Espanha,  

Brasil, Costa Rica, 
Honduras 

Pele de sapo Espanha Espanha, Reino Unido, Suécia. Brasil, Panama, Equador 
 Fonte: BRAZILIANFRUIT, 2007. 

As principais empresas importadoras de melão da Europa são os supermercados, 

sendo 75% das importações comercializadas por meio deles.  

n) Preços de Venda ao Importador na União Européia 

O preço do melão Galia importado pela Europa no inicio de 2007 foi de US$1,10/Kg 

na Bélgica, US$1,49 na Holanda, US$ 1,28 na Suécia, US$ 1,65 na Suíça e US$ 1,28 no 

Reino Unido. Em maio, quando entra no mercado a produção espanhola e francesa, se 

estabiliza entre € 1,20 e 1,60 euros e, a partir de então, se mantém estável até o final do ano, 

quando se eleva devido ao incremento da demanda européia, podendo chegar a € 1,80 euros 

no mercado sueco (BrazilianFruit, 2007).  
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A cotação mais alta entre todos os tipos de melão se registrou na França, paga ao 

melão Charantais procedente da República Dominicana e US$ 4,50 do melão procedente de 

Israel no mês de novembro. Na Alemanha e Holanda, os maiores preços se apresentaram 

durante os meses de março (entre US$1,70/Kg e US$2.0/Kg) e abril (entre US$1,60/Kg e 

US$1,70/Kg), respectivamente (BrazilianFruit, 2005). 

O melão Cantaloupe procedente do Brasil entra na Europa durante os meses de 

janeiro e março, cotados entre US$0,72/Kg e US$1,45/Kg. Na Holanda, os maiores preços 

são registrados no mês de novembro (US$1,49/Kg). A menor cotação se registrou no Reino 

Unido, com preços de US$0,72/Kg no mês de março. Observamos que os preços do melão 

Cantaloupe nestes mercados são mais baixos que os preços da variedade Galia (BrazilianFruit, 

2005). 

O melão Honeydew tem preços menores frente às demais variedades, variando entre 

US$ 0,43 e US$ 0,79, embora seja comercializado a preços mais elevados nos mercados da 

Finlândia e Suécia por até US$ 1,50. A tendência dos preços é crescente: iniciando o ciclo em 

novembro e terminando em maio. Ao contrário do que ocorre com as demais variedades, o 

melhor preço deste melão é encontrado nos meses de março a maio como conseqüência da 

alta demanda e da baixa produção doméstica na União Européia (BrazilianFruit, 2005). 

o) Comercialização do melão cearense no mercado externo 

Reconhecendo o potencial que o melão tem no mercado externo, a iniciativa privada 

e os agentes do Governo do Ceará vêm promovendo por meio da identificação de 

oportunidades de negócio para os produtores, além de proporcionar um suporte técnico e 

gerencial à atividade na região do Baixo Jaguaribe, principal região produtora do Estado, a 

exportação de melão para o mercado europeu, o qual se constitui como um grande centro 

consumidor do melão brasileiro, absorvendo 99,3% das nossas exportações. 

O grande destaque do setor agropecuário na pauta de exportação de frutas cearense 

tem sido o melão amarelo, destinado principalmente para o mercado europeu. Em 2001, o 

Ceará exportou US$ 11,31 milhões, fechando o ano com incremento de 291,36% quando 

comparado com US$ 2,89 milhões exportados em 2000. 

Já de 2001 a 2002, o Ceará aumentou 21,84% seu volume exportado de melão. Sendo 

que boa parte desse volume pode ser atribuído à entrada do produto no mercado europeu. 
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Segundo os dados estatísticos do IPECE (2003), as exportações cearense de melão em valor 

somaram US$12.914.34 em 2002, ou seja, 14,13% maior do que no ano de 2001. 

Em 2003, o Ceará exportou US$18.161.246, em 2004 somou R$ 16.743.807, e em 

2007 atingiu o valor de US$41.943.286,00 com participação de 32,7% do total das 

exportações brasileiras de melão. De 1999 a 2007, o Ceará apresentou um crescimento de 

2.080,9% em suas exportações de melão. Já em 2008, exportou 85 mil toneladas de melão, 

somando US$ 85,6 milhões (MDIC, 2009) (Gráfico 2).  

Em 2008, o melão foi responsável por cerca de 60,0% do total de frutas frescas 

exportadas pelo Estado, colocando o Ceará como maior exportador de melão do Brasil 

(Tabela 22). 

 

Gráfico 2 - Evolução do Valor das Exportações de melões cearense (US$ FOB), 1999-2007. 

Fonte: MDIC, 2009. 

 

Esta performance do melão cearense é fruto de uma política estruturada do Governo 

do Estado do Ceará em parceria com os agentes de desenvolvimento institucionais, públicos e 

privados e, em conjunto com as entidades representativas da classe produtora, que com uma 

visão empresarial, vêm se solidificando no mercado, colocando o Ceará como um ponto de 

referência nacional e internacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Efeito da 
isenção 
do ICMS 

Efeito do reconhecimento 
da Área Livre de mosca 
das frutas. 
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Tabela 22 - Exportações de melão do Brasil e Nordeste (Mil US$), 1999-2008 

Estados 1999 2005 2006 2007 2008 Brasil 
(%) 

NE 
(%) 

Ceara  1.923,17   34.478,17   29.111,47   41.943,29   85.678,59   56,38   56,40  
Rio Grande do 
Norte 

 24.617,25   55.933,05   58.117,14   85.196,03   64.993,16   42,77   42,78  

Pernambuco  241,81   277,20   352,14   629,24   475,13   0,31   0,31  
Bahia  166,45   670,78   632,40   204,38   440,35   0,29   0,29  
Piauí  -    -    -    107,62   319,12   0,21   0,21  
São Paulo  567,01   6,74   28,43   7,66   30,40   0,02   0,02  
Goiás  -    -    -    56,73   25,69   0,02   0,02  
Paraíba  92,85   -    -    4,26   5,33   0,00   0,00  
Amapá  -    -    -    2,16   2,30   0,00   0,00  
Minas Gerais  97,92   115,61   -    62,28   -    -    -   
NE  27.041,53   91.359,20   88.213,16  128.084,82   151.911,68    
Brasil  27.706,45   91.481,56   88.241,59  128.213,64   151.970,06    

Fonte: MDIC, 2008. 

No Ceará, os produtos da agricultura irrigada que tinham exportação incipiente até 

1998, a partir de 1999 entraram definitivamente na pauta de exportações do Estado. Em frutas 

frescas o valor exportado atingiu US$ 122,0 milhões em 2008, sendo 75,5 % maior que o ano 

de 2007 (US$ 69,5 milhões) (Tabela 23). (MDIC, 2008). 

Tabela 23 - Exportações cearenses de frutas frescas 2007 e 2008. 

Produto 2008 2007 Var. (%) 

  Valor (US$) Peso (kg) Preço 
US$/kg 

Valor (US$) Peso (kg) Preço 
US$/kg 

2008/2007 

Frutas Frescas 122.032.508 191.652.643  0,64  69.536.788 120.810.479 0,58 75,5% 

Melões 85.678.588 116.922.936  0,73  41.943.286 63.701.005 0,66 104,3% 

Abacaxis 14.325.772 26.752.047  0,54  15.839.988 29.745.142 0,53 -9,6% 

Melancias 12.304.795 26.300.284  0,47  5.285.826 12.730.804 0,42 132,8% 

Bananas 6.964.010 18.333.505  0,38  3.915.160 11.335.187 0,35 77,9% 

Mangas 2.435.888 3.107.742  0,78  2.226.368 3.016.890 0,74 9,4% 

Mamões (Papaia)  111.897 130.097  0,86  164.679 188.147 0,88 -32,1% 

Cocos 24.925 83.067  0,30  89.842 59.895 1,50 -72,3% 

Uvas 15.768 12.085  1,30  64.436 31.910 2,02 -75,5% 

Figos 15.622 3.004  5,20  6.841 1.234 5,54 128,4% 

Demais Frutas Frescas  155.243,00   7.876,00  1,37 362 265 1,37 42.784,8% 

 Fonte: MDIC,2008. 

No ano de 1998, o preço médio de exportação foi de US$ 0,38/kg, em 1999 de US$ 

0,34/kg, em 2000 subiu para US$ 0,40/kg, no ano de 2001, manteve-se (US$ 0,39/kg). Em 

2002, a média do preço foi de US$ 0.39/kg, caindo para US$ 0,38/kg em 2003, já em 2004 o 

preço médio de exportação apresentou mudança de direção, aumentando para US$0,43/kg e 

no acumulado do ano de 2005 seu preço médio ficou em US$ 0,51/kg, em 2006 foi de US$ 

0,54 e em 2007 o preço médio cresceu para US$ 0,66, em 2008 ficou em US$ 0,73. 
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A produção de melão no Ceará vem crescendo ano a ano, sendo composta por cerca 

de 50% de melão amarelo híbrido, dos quais, 40% são destinados à exportação. Mas, além do 

melão amarelo, há ainda a produção de outras variedades de melão, como Gália, Orange 

Fresh, Cantaloupe e Pele de Sapo, os quais também têm apresentado crescimento de produção 

e exportação. 

Esse crescimento deverá continuar nos próximos anos, pela tendência observada 

junto aos produtores que tem a intenção de manter ou ampliar a área plantada. Este fato atesta 

a melhoria da tecnologia de produção e tratamento de pós-colheita visado o mercado externo 

de melões nobres. 

No ano de 2005, o preço do melão no mercado externo foi cotado entre 

US$4.30/caixa/10 kg (em abril), período em que o Brasil está no final de sua safra e começa a 

sofrer uma maior influência dos demais países produtores, pois estes aumentam a oferta de 

melão no mercado internacional, o que provoca uma queda de preço. Porém, a partir de 

agosto, período em que o Brasil está praticamente sozinho no mercado, o preço do melão 

começa a ficar mais atraente para o produtor brasileiro, pois fica em torno de 

US$11,00/caixa/10 kg, tendência esta que se repete nos meses de setembro e outubro com um 

preço médio de US$18,00/caixa/10 kg. 

Tabela 24 - Comparativo anual das exportações de melão do Ceará, 1999 – 2008. 

Ano Quantidade 

Variação 
Quantidade 
(AC/AA)* 

(%) 

Valor 
(US$ FOB) 

Variação 
Valor 

(AC/AA)* 
(%) 

Preço Médio 
(US$/Kg) 

Variação 
Preço 

(AC/AA)* 
(%) 

1999 5.733,02  1.923,17  0,34  
2000 7.206,06 25,7 2.891,20 50,3 0,40 19,6 
2001 28.713,45 298,5 11.321,02 291,6 0,39 -1,7 
2002 34.965,17 21,8 12.914,35 14,1 0,37 -6,3 
2003 47.211,54 35,0 18.161,57 40,6 0,38 4,2 
2004 38.491,78 -18,5 16.743,82 -7,8 0,43 13,1 
2005 67.097,97 74,3 34.478,17 105,9 0,51 18,1 
2006 54.312,34 -19,1 29.111,47 -15,6 0,54 4,3 
2007 63.701,01 17,3 41.943,29 44,1 0,66 22,8 
2008 116.922,94 83,5 85.678,59 97,96 0,73 11,0 

Fonte: SECEX / MDIC 

* AC : Ano corrente; AA: Ano anterior. 
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p) Margem de comercialização na cadeia produtiva do melão 

A principal utilização das medidas das margens de comercialização refere-se ao 

acompanhamento de sua evolução, propiciando avaliação do desempenho dos mercados.  

A margem de comercialização é afetada, em primeiro lugar, pelas características do 

mercado em que o produto é transacionado. Importa considerar sua estrutura, grau de 

concorrência, fundamentalmente no mercado externo, esperando-se margens maiores à 

medida que as formas oligopolizadas ou monopolizadas predominem no mesmo. A 

intensidade e freqüência dos choques de oferta e demanda do produto e de seus insumos de 

produção e de comercialização também são relevantes. 

Características do produto também são importantes. Produtos processados tendem a 

apresentar margem de lucro maior, assim como os produtos perecíveis que exigem maiores 

cuidados na comercialização. Mudanças tecnológicas (como armazenamento e transporte a 

granel) podem reduzir os custos e as margens. Em outras situações ocorrem alterações nos 

serviços de comercialização adicionados ao produto. 

É importante ressaltar que a magnitude da margem de comercialização não é fator 

primordial para o produtor agrícola. A este deve interessar a magnitude do lucro que irá 

auferir com um dado produto. É comum acontecer, por exemplo, que um produto, antes 

comercializado ao natural, passe a ser beneficiado fazendo com que a margem de lucro 

aumente, como é o caso do melão na redinha da empresa Itaueira, que agrega pelo menos 

40% de valor ao seu produto, por ofertar um melão mais doce e de melhor qualidade. 

A margem de comercialização pode ser analisada por sua composição. Inicialmente, 

podem-se considerar duas partes do dispêndio dos consumidores com produtos de origem 

agrícola: (a) pagamento aos agricultores como retorno à produção; e (b) pagamento aos 

intermediários que movimentam e processam esta produção. Essas duas partes somadas 

resultam no preço do varejo. 

Assim, entende-se como margem de comercialização a diferença entre o preço do 

varejo e o preço recebido pelo produtor, procura-se analisar a maneira como o preço em 

determinado nível (varejo) é fixado, conhecendo-se o preço num outro nível (produtor). 

Assim busca-se conhecer o comportamento dos intermediários no estabelecimento do preço. 
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De acordo com Batalha (1997), para analisar a comercialização dentro de uma cadeia 

produtiva, deve ser avaliada a aquisição dos insumos no mercado, desde a produção até o 

consumidor final. Dependendo da cadeia produtiva em análise, ela pode apresentar vários tipos de 

canais de comercialização constituídos por agentes que pretendem difundir seu produto no 

mercado. 

A escolha do canal de comercialização depende das características do produto e do 

processo de negociação. A comercialização não é apenas o transporte físico da mercadoria, 

devendo levar em consideração as particularidades do mercado, como os gostos e preferências do 

consumidor, pois é ele quem dita as atividades de produção, distribuição e a comercialização. 

A cadeia produtiva do melão inicia-se com a aquisição dos insumos pelos produtores 

em casas agropecuárias do Município da região do Agropolo Baixo Jaguaribe e nos 

municípios vizinho do Rio Grande do Norte. A comercialização é feita por meio do canal 

direto (produtor - consumidor) em feiras livres, como não existem intermediários nesse caso, 

o valor da produção vendida é toda do produtor. 

Porém, existe o risco de o mesmo não vender toda sua produção, o que pode lhe 

ocasionar grandes perdas, assim, na maioria dos casos há uma preferência de se utilizar alguns 

canais de comercialização já existentes: canal indireto curto (produtor – varejista -

consumidor), na CEASA; (produtor – atacadista – varejista -consumidor) por meio de 

pequenos comerciantes que adquirem o melão na CEASA para a revenda, ou via atacadistas 

que distribuem para supermercados, mercearias, feirantes do município de Fortaleza e de 

outros municípios vizinhos. As perdas nessa fase são em torno de 7 % nas feiras livres, 14% 

nos mercados públicos e 7% nos supermercados, distribuídas entre o transporte e 

armazenamento. 

Tabela 25 - Indicadores de desempenho da cadeia produtiva do melão no Agropolo Baixo 

Jaguaribe, 2007. 

Segmentos Custo  
Custo 

acumulado Preços Margem Valor agregado 

  (US$/KG) (US$/KG) (US$/KG) (%) (US$) Acumulado % 

Agrícola 0,216 0,216 0,28 29,0 3.987.406,34 3.987.406,34 19,3 
Pós-colheita 0,122 0,338 0,46 34,6 2.691.947,95 6.679.354,28 13,1 
Exportador 0,119 0,457 0,68 48,5 3.671.190,10 10.350.544,38 17,8 
Importador 0,186 0,643 1,20 86,6 10.267.911,82 20.618.456,21 49,8 

Fonte: Elaboração Própria. 
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Já o canal indireto longo (produtor - agente de comércio - exportador - rede de 

supermercados - consumidor) é realizado por agentes ou empresas integradoras. Atentando 

para o fato de que cerca de 40% da produção cearense de melão é comercializada por este 

canal. 

As margens relativas aos segmentos da cadeia produtiva do melão podem ser 

visualizadas na Tabela 25, onde observa-se que o importador/distribuidor obteve a maior 

margem no ano de 2007, 86,6%, seguido pelo exportador com 48,5%, pós-colheita com 

34,6% e por último o segmento setor agrícola de produção com 29,0%. 

Quando se avalia a distribuição do valor agregado em cada segmento, verifica-se a 

mesma tendência da margem de comercialização, a qual fica mais concentrada quando o 

sentido seguido vai do setor de produção até chegar ao consumidor, onde o 

importador/distribuidor ficou com 48,9% (US$ 10,3 milhões), exportador com 17,8% (US$ 

3,7 milhões), pós-colheita com 13,1% (US$ 2,7 milhões) e o setor de produção com 19,3% 

(US$ 3,9 milhões). Geralmente o exportador é o responsável pela fase de pós-colheita, 

agregando assim o lucro referente a esse processo (Gráfico - 3). 

Durante o processo de comercialização na cadeia produtiva, desde a produção até o 

consumidor final, ocorrem perdas, acarretando prejuízos aos diversos agentes, principalmente 

aos produtores, que além de sofrerem com estas perdas, ainda tem que pagar um percentual 

aos intermediários, para que estes coloquem seu produto no mercado. 

 

Gráfico 3 - Margem de lucro e Valor acumulado por segmento da cadeia produtiva do melão no 

Agropolo Baixo Jaguaribe, 2007 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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A comissão varia de 7 a 10%, sobre o volume total comercializado, ou seja, ele 

assume todos os riscos, tanto de produção como de comercialização, não podendo repassar as 

perdas para os preços, pois são apenas tomadores de preços no mercado. 

As maiores margens de comercialização ficam com os importadores/distribuidores, 

que ocupam o último elo de comercialização da cadeia produtiva antes do consumidor. Estes 

possuem o maior custo agregado por quilograma de melão comercializado, US$0,64/kg. A 

distribuição dos custos de forma detalhada por setor encontra-se no Anexo D. 

5.3.2  Mercado Interno 

No Brasil a comercilaização do melão é realizada em sua maior parte por médias e 

grandes empresas que terceirizam sua produção por meio de contratos com pequenas 

propriedades, as quais cultivam entre 5 a 10 hectares de melão, que por apresentarem uma 

deficiente e precária infra-estrutura produtiva e de comercialização, se apóiam nas médias e 

grandes empresas para terem um suporte de tecnologia, assistência técnica e de mercado. 

De 1987 a 2004, a área colhida de melão no Brasil passou de 6.592 hectares para 

15.505 hectares (Tabela - 27), representando um aumento de 111 %, enquanto a produção no 

mesmo período passou de 38.779 toneladas para 340.863 um incremento de 228 %. E de 2004 

a 2007, houve uma expansão da fronteira agrícola desta cultura, que passou de 15.499 

hectares para 21.576 hectares. 

Uma das principais zonas de produção de melão é a região Nordeste do Brasil, sendo 

responsável por 95,8% da produção nacional de melão, com uma área colhida de 18.905 hectares 

em 2007 (Tabela - 27). Nesta região encontram-se instaladas grandes empresas produtoras de 

melão como Nolem, Del Monte, Maisa, Frunorte, Agrícola Famosa, Itaueira, Fazenda São João 

etc. 

O Estado do Rio Grande do Norte, maior produtor de melão do Brasil, destacou-se 

em 2007 com 37,6% da área plantada e 46,6% da produção do Brasil, seguido de perto pelo 

Ceará, que vem apresentando crescimento acelerado, sendo responsável por 32,1% da área 

plantada e 35,0% da produção nacional em 2007 (IBGE, 2007). Além destes, os estados da 

Bahia, Rio Grande do Sul, Pernambuco e em menor escala, Paraná, São Paulo, Santa 

Catarina, Maranhão, Mato Grosso também cultivam o melão. 
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Quando se compara o Ceará com a região Nordeste, este foi, durante a safra de 2007, 

responsável por 36,5% de sua produção e 36,6% de sua área colhida. Apesar de sua atual 

importância na produção nordestina de melão, o estado do Ceará até pouco tempo não tinha tanta 

expressão no mercado interno. Os principais municípios produtores de melão da região do Baixo 

Jaguaribe são: Aracati, Itaiçaba, Jaguaruana, Limoeiro do Norte, Quixeré e Russas. 

A sua expansão ocorreu a partir de 1999, quando iniciativas do Governo estadual, 

por meio de incentivos fiscais e de infra-estrutura, voltadas para a exportação, tornaram a 

cultura do melão mais atrativa aos investidores nacionais e estrangeiros. 

No município de Quixeré está a maior empresa produtora de melão do Ceará, a Del Monte 

que utiliza tecnologia importada de Israel na sua produção. Em setembro de 2003, a empresa 

exportou 116 contêineres de melão dos 154 enviados para a Europa. Atualmente só a Del Monte é 

responsável por 1.179 hectares, entre os 3.115 hectares existentes no município de Quixeré, 

produzindo principalmente a variedade de melão amarelo híbrido (variedade Honeydew - Gold 

Mine), direcionando sua produção para o mercado europeu (ADAGRI, 2008). 

A maior parte da produção cearense é realizada em fazendas ao longo da fronteira 

com o estado do Rio Grande do Norte, na região do Baixo Jaguaribe, que em 1999, foi 

responsável por 81,2% da área plantada e 85,1% da produção de melão do Estado. Em 2007, 

o Agropolo Baixo Jaguaribe aumentou estes percentuais para 99,5% da área plantada e da 

produção de melão dentro do Estado do Ceará (IBGE, 2008).  

De 1999 para 2007, a região do Baixo Jaguaribe registrou crescimento de 549,5% na 

área plantada e de 554,1% na produção. A safra de 2007 foi de 173.378 toneladas, com uma 

área de 6.923 hectares, sendo 4,7% superior a safra de 2006, em produção e, 4,4% superior 

em área (IBGE, 2008). 

A região do Agropolo Baixo Jaguaribe, em 2007, contou com 11 (onze) “Packing 

Houses” instaladas, infra-estrutura responsável pelos procedimentos de pós-colheita e preparo 

do melão para a exportação, ou seja, 50% dos produtores de melão estão com a infra-estrutura 

necessária para, de fato, assegurar a boa qualidade do melão demandado pelo mercado 

externo. 

Fato que contribuiu imensamente para o incremento das exportações cearenses de 

melão, devido a uma integração entre os pequenos, médios e grandes produtores dentro da 
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cadeia produtiva do melão, tornando o setor produtivo da cadeia mais especializado no 

sentido de atender às especificações de qualidade que o produto final tem que apresentar, de 

acordo com as exigências e os padrões do mercado consumidor. 

Cerca de 60% da produção total da região do Agropolo Baixo Jaguaribe é 

comercializada no mercado interno, que apresenta um padrão de exigência de qualidade 

menor. São melões originários de plantios sem o uso de sementes selecionadas que não 

apresentam uniformidade de tamanho, cor e grau brix. Os melões que não se enquadram nos 

critérios de qualidade exigidos pelo mercado externo são destinados ao mercado interno.  

Cerca de 20 a 30% da produção destinada ao mercado interno local é transportada a 

granel para o mercado consumidor, o que prejudica sua qualidade e provoca perdas da ordem 

de 13% até 50%, segundo depoimentos de trabalhadores dos pontos de venda da CEASA-CE. 

Um dos principais problemas enfrentados pelos produtores para manter uma boa 

qualidade do melão produzido é a infestação de pragas e doenças como a mosca-branca e o 

vírus do amarelão, causadores de prejuízos decorrentes da diminuição da produção, além de 

afetarem a qualidade do produto, podendo provocar até a perda total da produção. 

Na safra de 2001/2002 o vírus do amarelão afetou 28% da safra estadual de melão, 

estimada em 107.500 toneladas. Das 30.100 toneladas afetadas, 8.100 toneladas foram 

totalmente perdidas, enquanto 21.500 toneladas foram comercializadas no mercado interno 

com um preço mais baixo por apresentarem perda de sabor (SEAGRI, 2002). Estes problemas 

estão sendo solucionados pela pesquisa e colocados em prática mediante um programa de 

manejo integrado de pragas na cultura do melão, por meio de monitoramento da mosca 

branca, da mosca-das-curcubitáceas e mosca-das-frutas nas áreas de produção. Atualmente 

este problema já esta controlado. 

Com base nos dados apresentados na Tabela 26 verifica-se um crescimento médio da 

produtividade do melão no Estado do Ceará, que de 1996 a 2007, cresceu 139,0% e na região 

do Agropolo Baixo Jaguaribe cresceu 111,6%. O maior crescimento de produtividade ocorreu 

no município de Quixeré, onde se instalou a empresa Del Monte Fresh Produce.  

A expansão da fronteira agrícola da cultura do melão no estado do Ceará, de 1996 a 

2007, foi de 420,1 %. Se o estado do Ceará continuar crescendo neste ritmo poderá, dentro de 
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poucos anos, chegar próximo da produção do Estado do Rio Grande do Norte, maior produtor 

nacional de melão. 

Tabela 26 - Principais municípios produtores de melão no estado do Ceará – 1996 – 2007 

Municípios 
Área 
(ha) 

Produção 
(t) 

Produtividade 
(t/ha) 

 1996 2007 % 1996 2007 % 1996 2007 % 
Estado (CE) 1.331 6.923 420,1 13.898 173.378 1.147,5 10.442 25.044 139,8 
B. Jaguaribe 923 6.885 645,9 10.930 172.493 1.478,2 11.842 25.053 111,6 
Quixeré 54 3115 5.668,5 180 77.875 43.163,9 3.333 25.000 650,0 
Icapuí 20 1700 8.400,0 240 42.500 17.608,3 12.000 25.000 108,3 
Aracati 290 1150 296,6 2.900 29.095 903,3 10.000 25.300 153,0 
Itaiçaba 20 400 1.900,0 210 10000 4.661,9 10.500 25.000 138,1 
Russas  75 230 206,7 675 5.773 755,3 9.000 25.100 178,9 
Limoeiro do 
Norte 1 170 16.900,0 20 4250 21.150,0 20.000 25.000 25,0 
Jaguaruana 403 120 -70,2 6.045 3000 -50,37 15.000 25.000 66,7 

Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal, 2008. 

No Agropolo Baixo Jaguaribe, a produção de melão em 2007 foi de 172.493 

toneladas, correspondendo a 99,5% da produção estadual de melão. Grande parte dessa 

produção é oriunda do município de Quixeré, com 3.115 hectares ocupados pela cultura. 

A produção cearense de melão, de 1996 a 2007, cresceu 1.147,5%, graças à expansão 

da área colhida que passou de 1.331 ha em 1996, para 6.923 ha em 2007, e pelo ganho de 

produtividade de 139,8% em 10 (dez) anos, ou seja, passou de 10,4 toneladas por hectare, em 

1996, para 25,0 toneladas em 2007.  

Em 1992, o Ceará já contava com 2.704 ha, um crescimento de 6.913,33% em apenas 6 

(seis) anos, em relação a 1987. A partir de 1993, a área plantada começou a declinar até o ano de 

1998, provocando, principalmente pelo manejo e tratos culturais inadequados, baixos 

rendimentos, incidência de pragas, doenças e preços baixos (Tabela 27). 

A partir de 1999, a cultura do melão no Ceará teve um novo impulso, em virtude do 

acesso dos produtores ao crédito mais fácil nas agências do Banco do Nordeste e por uma 

mudança no perfil da tecnologia até então empregada. Os métodos tradicionais foram 

substituídos por métodos mais modernos, como a substituição da irrigação por inundação pela 

irrigação localizada junto com a fertirrigação, o uso de sementes melhoradas e resistentes a 

doenças e vírus, acesso mais fácil ao mercado interno e externo, etc. 
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Políticas públicas como o Avança Brasil (1996) do Governo Federal, o 

PROCEAGRI (2000) do Governo Estadual do Ceará, Projeto Agropolos (2000) e Produção 

Integrada de Melão realizado em 2002 pelo Governo Federal, por meio do Banco do 

Nordeste, macro-investimentos como o Porto do Pecém e o Aeroporto Pinto Martins, que já 

possui uma câmara frigorífica com capacidade de armazenar produtos refrigerados, incentivos 

fiscais como a isenção do ICMS (1999), tornou a cadeia produtiva do melão mais 

competitiva.  

Estas ações do setor privado e do setor público consolidaram a atividade no mercado 

externo, a crescente profissionalização dos agentes produtivos e a sinalização de programas de 

incentivo mais arrojados por parte dos governos estadual e federal, poderão colocar a 

produção de melão do Estado do Ceará a um patamar acima dos bons resultados já obtidos até 

então. 

Cerca de 40% a 50% da produção do Ceará é destinada ao mercado centro-sul do 

país (São Paulo, Santa Catarina e Minas Gerais). Outros 40 % da produção cearense é enviada 

ao mercado internacional, em especial ao mercado da União Européia que em 2007 importou 

63,7 mil toneladas de melão cearense, somando um valor de US$ 41,9 milhões. 

Esse foi um dos motivos pelos quais os principais produtores da região do Agropolo 

Baixo Jaguaribe aderiram ao programa de “Produção Integrada de melão”, possibilitando a 

ampliação da exploração de novos mercados, tanto dentro da União Européia quando no 

mercado norte americano, que ainda está em expansão.  
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Tabela 27 - Produção e Área Colhida de Melão para Estados Nordestinos Selecionados, São Paulo e Brasil. 

Estados  

1987 1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Variação 

(%) 

07/87 

Produção 
(t) 

250  7.110 36.818 32.120 19.070 33.178 13.898 25.205 27.594 30.995 44.338 71.442 92.047 99.496 109.566 117.937 165.633 173.378 
69.251,2 Ceará 

Área 
(ha) 

30 518 2.074 1.807 1.166 1.779 1.331 1.447 1.164 1.305 2.106 3.002 3.842 4.119 4.394 4.951 6.629 6.923 
22.976,7 

Produção 
(t) 

4.237 23.896 36.374 34.519 33.833 82.633 89.795 76.517 115.232 108.622 93.986 130.732 181.760 192.421 167.492 160.303 245.552 230.690 
5.344,7 Rio Grande  

do Norte 
Área (ha) 477 1.628 3.191 3.135 2.296 4.762 5.000 4.741 6.437 4.377 3.720 6.022 6.771 7.224 5.924 5.480 8.157 8.120 

1.602,3 
Produção 

(t) 
11.956 11.265 13.322 12.935 13.373 13.533 16.520 15.590 6.754 4.538 5.376 14.674 16.686 10.856 14.780 25.325 20.065 17.400 

45,5 Pernambuco 
Área 
(ha) 

1.486 1.613 1.810 1.710 1.834 1.875 2.077 1.982 834 730 462 874 968 677 842 1.100 955 840 
-43,5 

Produção 
(t) 

11.309 6.942 18.988 19.465 15.504 19.456 20.039 20.738 18.923 19.849 19.460 30.079 43.016 26.115 27.706 26.636 47.988 51.886 
358,8 Bahia 

Área 
(ha) 

1.618 1.174 2.337 2.542 2.034 2.492 2.561 2.683 2.605 2.360 2.346 1.548 2.502 1.404 1.488 1.597 2.790 2.964 
83,2 

Produção 
(t) 

3.437 1.971 1.897 2.252 1.993 1.579 1.655 2.101 1.632 1.456 2.267 23.848 2.073 1.468 1.126 1.152 288 553 
-83,9 São Paulo 

Área 
(ha) 

302 184 220 215 254 155 148 186 120 128 136 123 104 70 52 50 15 26 
-91,4 

Produção 
(t) 

38.779 59.360 114.025 108.582 89.873 159.267 149.481 148.163 177.796 173.866 174.710 264.427 352.300 349.498 340.863 352.742 500.021 495.323 
1.177,3 Brasil 

Área 
(ha) 

6.592 7.842 11.730 11.506 9.687 13.294 13.921 13.594 13.855 11.453 11.399 14.196 16.882 16.277 15.505 15.981 21.350 21.576 
227,3 

Fonte: Agrianual,(1987/2000); CENSO Agrícola/IBGE – CE 1995/1996; PAM/IBGE (1990-2007).
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O desenvolvimento do programa de Produção Integrada de melão permitiu explorar 

todo o potencial que o clima e o solo da região do Agropolo Baixo Jaguaribe possui, o que 

vem reforçar seus fatores competitivos naturais como a sua localização privilegiada em 

relação aos mercados europeu e americano, conforme ANEXO - C, e uma infra-estrutura 

aeroportuária, fundamental para o escoamento da produção. 

Observa-se que os produtores demonstram interesse em conhecer os gostos e 

preferências dos mercados consumidores no país e no exterior, mas esse ainda não é o ponto 

fundamental para a sua inserção no mercado, prevalecendo, acima de tudo, como critério de 

decisão o lucro obtido, prática perigosa no que diz respeito à sustentabilidade do mercado. 

Tendo em vista que o consumidor dita as normas, cabe, portanto, ao produtor adequar seu 

sistema de produção à demanda daquela que irá consumir o seu produto.  

O melão é o produto agrícola cearense que mais cresceu em volume de produção 

desde 1990: saltou de 7 mil toneladas em 1990, para 13 mil em 1996 (COSTA, 2001), e de 

1996 para 2001 passou para 71 toneladas produzidas, ocupando a 2º colocação no ranking 

brasileiro entre os estados produtores de melão. De 2001 para 2002, esse volume atingiu a 

marca recorde de 92 mil toneladas. Já em 2003, o Ceará alcançou uma produção de 99,5 mil 

toneladas (Tabela 27) e em 2007 atingiu uma marca acima de 150 mil toneladas (173,4 mil 

toneladas) (IBGE, 2008). 

O produtor de melão cearense exporta sua safra por intermédio dos distribuidores 

estrangeiros que exigem o produto no tempo e local certos, pois estes atuam no mercado 

externo no momento da entressafra dos principais países concorrentes, como Espanha, 

México, Honduras e Costa Rica. Além disso, tem que apresentar seu produto conforme os 

rigorosos critérios fitossanitários internacionais. Durante este período de entressafra, obtém-se 

um melhor preço devido à escassez do produto no mercado internacional. 

Até chegar às gôndolas dos supermercados norte-americanos e europeus, os melões 

passam por um detalhado processo de cultivo, seleção, tratamento fitossanitário, embalagem e 

transporte. Tudo isso, para que o produto chegue em boas condições e no tempo certo ao 

exigente consumidor internacional. 

A qualidade do melão ofertado começa a ser determinada desde a escolha da 

variedade até a época ideal para a colheita, quando o fruto está no “ponto certo” de coloração 

e sabor (Brix 10 no mínimo) exigidos pelos compradores. O processo de classificação, 
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embalagem, armazenagem e distribuição, completam o caminho para que os atributos de 

qualidade até aqui obtidos sejam mantidos em condições ideais para garantir a viagem de 

navio por um período de 12 dias até chegar a mesa do consumidor. 

Os produtores devem permanecer atentos a todas as etapas do processo produtivo, 

pois podem determinar o sucesso ou fracasso de seu agronegócio. 

Mesmo fazendo tudo certo, se forem detectados resíduos químicos em níveis acima 
do permitido, os frutos serão devolvidos e a empresa produtora poderá perder 
mercado”, diz o gerente de Produção Clero Chaves Ferreira, da Frunorte, empresa 
pioneira na região de Açu (RN), que produz 29 mil toneladas de melão e manga por 
ano em uma área de 11 mil hectares”.  

Empresas como Frunorte e Maysa, do Rio Grande do Norte, e Timbaúba Agrícola, de 

Pernambuco, Special Fruit da Bahia e Itaueira, Agrícola Famosa, Nolem e Del Monte do Ceará, que 

produzem melões, investiram na construção de “Packing House”, ou galpão de embalagem, para 

melhorar sua estrutura visando o mercado externo.  

A fiscalização da área de produção de melão por um técnico americano é uma 

exigência feita pelos Estados Unidos, e o que mais encarece o custo do produtor. Todo o 

processo é acompanhado por um técnico do United States Department of Agriculture 

(USDA), cujas despesas de estada e transporte são pagas pelo produtor. 

Dependendo das safras, a empresa pode gastar de US$ 50 mil a US$ 100 mil por ano 

com as despesas referentes aos técnicos de inspeção sanitária. 

"É fácil colher frutas de boa qualidade nessa região, o difícil é fazê-la chegar com as 
mesmas condições a 10 mil quilômetros”, diz Manoel Dantas Barreto Filho, presidente 
da Frunorte, empresa que investiu US$700 mil na “Packing House” e US$ 200 mil para 
a construção de um laboratório de análise da água, do solo e do tecido vegetal. 

a) Indicadores de Competitividade do Agropolo Baixo Jaguaribe - CE 

Crescimento da Produtividade 

A produtividade é definida como o volume de produção por unidade de área. A 

produtividade é determinante chave da rentabilidade e da competitividade no setor agrícola, 

pois quando os custos são mantidos constantes e há aumentos de produtividade por hectare, o 

produtor obterá uma maior rentabilidade, por melhorar sua escala de produção. 

O fator “economia de escala” torna-se, portanto, mais importante à medida que os 

custos totais de produção e comercialização crescem como é o caso da cultura do melão, que 
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apresenta custos de produção mais elevados do que a maioria das outras culturas irrigadas. 

Deste modo, o ganho de escala de produção deve ser buscado no sentido de reduzir os custos 

unitários de produção. 

Em 2007, entre os principais países produtores de melão, destacam-se os Estados 

Unidos, Espanha, Costa Rica, Honduras, Guatemala, com rendimento superior a 20 toneladas. 

Comparado a estes, o Brasil está com um rendimento médio de 22,9 toneladas por hectare, um 

pouco acima do rendimento médio mundial de melão de 20,4 toneladas por hectare, 

demonstrando que os produtores brasileiros, na sua maioria, estão utilizando, de forma 

adequada as tecnologias atualmente disponíveis. 

No entanto, na região Nordeste do Brasil, nos estados do Rio Grande do Norte e 

Ceará, encontram-se produtores que utilizam um alto nível tecnológico, obtendo rendimentos 

por hectare com valores superiores a 30,0 toneladas, por cultivarem híbridos com elevado 

potencial genético. Em média, nesta região, a produtividade é 25,0 toneladas. Esta é uma 

tecnologia que poderia aumentar, razoavelmente, a produtividade e a qualidade do melão 

brasileiro, e conseqüentemente a produção, sem a necessidade da expansão da área plantada. 

Ressalte-se que o percentual mínimo aceitável da produção de melão com qualidade adequada 

para a comercialização no mercado externo é de 70%. 

Portanto, os agentes responsáveis pelas políticas econômicas devem considerar, se os 

benefícios de ganho de escala são maiores do que as perdas de bem-estar socioeconômicas dos 

pequenos produtores, já que o aumento de escala de produção beneficia mais as grandes empresas, 

detentoras de melhores recursos, pois estas ganham maior poder de barganha no mercado. 

Sendo a produtividade do melão uma função formada por vários fatores, incluindo: 

• Duração da estação de cultivo (número de colheitas por ano); 

• Tecnologia da produção e pós-colheita (irrigação, insumos modernos, 

“Packing House” etc); e 

• “Mix” de variedades cultivadas de melão. 

Os melões podem ser cultivados ao longo de todo o ano, na região do Agropolo 

Baixo Jaguaribe - CE, permitindo aos produtores suprir janelas específicas referentes aos 

mercados interno e externo, já que na região há a possibilidade da realização de múltiplas 
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colheitas ao longo do ano, principalmente no período em que o Brasil está sozinho no 

mercado internacional, de agosto a janeiro.  

Rendimentos máximos do Agropolo Baixo Jaguaribe - Ceará  

A produtividade média alcançada entre os produtores entrevistados varia de 25 

toneladas/ha a 30 toneladas/ha. Entre os produtores de melão que utilizam melhores 

tecnologias, o rendimento chega a 36 toneladas por hectare durante o período seco do ano, 

que se estende de agosto a fevereiro. 

Durante o período chuvoso, que vai de fevereiro a abril / maio, a produtividade 

obtida é mais baixa, variando de 12 a 18 toneladas por hectares, devido às perdas causadas 

por doenças fúngicas, que encontram um ambiente favorável ao seu desenvolvimento nesta 

época do ano. Entre os meses de maio e julho, a produtividade cai ainda mais, em virtude da 

predominância de noites mais frias, que resultam em melões menores. 

De modo geral, os níveis de produtividade das principais fazendas da região do 

Agropolo Baixo Jaguaribe, foram bons. Durante o ano de 2007, a produtividade média 

registrou 25,1 toneladas/ha/ano. Entretanto, os pequenos produtores ainda estão no patamar de 

17 a 18 toneladas por hectare, devido a uma perda na produção em torno de 20 a 30%, 

ocasionada pelo ataque de pragas e doenças, que também encarecem em até R$1.500,00 o 

custo de produção por hectare pelo maior uso de agrotóxicos.  

A produtividade da cultura do melão depende de alguns fatores como: nível de 

ataque de pragas e doenças; tipo de semente utilizada; espaçamento, fatores climáticos como 

chuvas fora de época e dos tratos culturais (aspectos tecnológicos de produção) etc. 

Rendimentos Médios e Crescimento da Produtividade ao Longo do Tempo 

A Tabela 28 demonstra o crescimento da produtividade de melão das regiões do 

Brasil, destacando os principais estados produtores. As variedades de melão diferem um 

pouco entre regiões e tornam as comparações menos exatas. Porém, os números dispõem uma 

indicação geral dos diferenciais de rendimento entre as regiões.  
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Tabela 28 - Produtividade das regiões do Brasil em 1995 e 2007 

Produtividade (t/ha) 

Regiões 
1995 2007 

Brasil 11.980 22.957 
Norte 8.320 5.242 
Nordeste 13.540 25.092 
Sudeste 9.800 16.039 
Sul 3.120 7.797 
Centro-oeste 3.050 6.600 
Rio Grande do Norte 17.350 28.410  
Ceará 18.650 25.044  
Baixo Jaguaribe 18.160 25.053  

Fonte: IBGE/PAM (2008). 

b) Custo estimado de implantação e manutenção de 1 hectare (ciclo) de melão 

Os custos de implantação e manutenção da cultura comercial são os gastos realizados 

no primeiro ano, tendo em vista que o melão é uma cultura temporária e que apresenta um 

ciclo de 70 dias, podendo ser plantada até três vezes ao ano. A composição dos custos 

estimados para a implantação de 1 ha de melão, de acordo com dois níveis tecnológicos: nível 

tecnológico 1 (NT 1) – custos apresentados pelos pequenos produtores e nível tecnológico 2 

(NT 2) – custos apresentados pelos médios e grandes produtores, conforme dados constantes 

na Tabela 22, Tabela 23 e Tabela 24, respectivamente. 

• NT 1 -Custo de produção por hectare (ha): R$ 12.076,29.  

• NT 2 -Custo de produção por hectare (ha): R$ 18.433,56.  

• Infra-estrutura básica de irrigação: sistema de irrigação localizada, requerendo a 

instalação de bomba-d'água, canos e mangueiras plásticas. Custo estimado: 

R$4.500,00/ha (NT1 e NT 2). 

• Mão-de-obra: manutenção com tratos culturais, controle fitossanitário e colheita: 

R$1.854,00/ha (NT 1) e R$2.592,00 (NT 2). 

• Insumos: tratos culturais e controle fitossanitário, água, energia, colméia e frete. 

R$7.902,83/ha (NT 1) e R$10.878,37/ha (NT 2). 

• Outros custos fixos: assistência técnica, gerência / administração, despesas 

escritório/ contabilidade, impostos / taxas, manutenção do equipamento de irrigação 

e despesas diversas. Custo médio: R$ 1.929,46 ( NT 1) e R$3.403,19 (NT 2). 
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PRODUÇÃO ESTIMADA PARA 1 HECTARE  

Para o cultivo de 1 ha, estima-se uma produção de melão por ciclo de 25 toneladas 

(NT 1) e 35 toneladas (NT 2), média baseada na produtividade dos produtores da região do 

Agropolo Baixo Jaguaribe – CE. Os produtores que conseguem uma produtividade mais 

elevada utilizam sementes geneticamente melhoradas, as quais são tolerantes à doenças e 

vírus, reduzindo as perdas, além de proporcionarem uma melhor uniformidade de tamanho, 

cor, sabor (melões mais doces), e também de colheita. Todos estes fatores contribuem para 

aumentar a renda do produtor, além de facilitar a comercialização do melão no mercado 

externo, proporciona melhor retorno econômico.  

INFRA-ESTRUTURA BÁSICA PARA PRODUÇÃO E PÓS-COLHEITA  

A infra-estrutura necessária é bastante simples, entretanto, no caso do melão, o 

beneficiamento deve ser realizado no mesmo dia da colheita, recomenda-se que as instalações 

e equipamentos necessários para esse fim estejam localizados muito próximos à área plantada. 

A infra-estrutura para o beneficiamento do melão constitui-se basicamente de: 1 (um) galpão 

(“Packing House”), tanque de 1.000 litros, selecionadora acompanhada das bandejas de 

retirada do refugo, mesas de classificação e embalagem, estrados de madeira, balança e 

câmaras frigoríficas (no caso dos melões nobres). 

• Sistema de Irrigação localizada: 1 ha, R$4.500,00. 

• Galpão industrial (“Packing House”): compreende galpão com cobertura 

simples, em estrutura de alvenaria, coberto com telha de alumínio; aberturas 

laterais (15 x 20,20 m). Área de aproximadamente 303m2, utilizado para: 

recepção, limpeza, classificação, seleção, embalagem e identificação. Custo 

estimado: R$ 42.654,96. 

• Máquinas: 1(uma) selecionadora acompanhada das bandejas de retirada do 

refugo, R$10.821,44; 1 (um) lavador de escova com badeja de recebimento do 

melão vindo do campo, R$10.821,44; 8 (oito) mesas para embalagem, R$432,86; 

1 (uma) balança com capacidade de 500kg, 2.478,11. Valor Total R$24.553,85. 
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Tabela 29 - Custo de Implantação de 1 ha de Melão (NT 1) 

Discriminação Unidade Quant. 
Custo 

Unitário * 
Custo 
Total 

% 

1. Insumos    7.321,87 60,63 
1.1. Sementes unid. 0,67 1.850,00 1.245,19 10,31 
1.2. Fertilizantes*    4.921,66 40,75 
Esterco t 10 110,00 1.100,00 9,11 
Uréia kg 100 1,88 188,38 1,56 
Superfosfato simples kg 500 1,25 622,62 5,16 
Cloreto de potássio kg 350 1,79 625,81 5,18 
Sulfato de potássio solúvel L 200 2,43 485,32 4,02 
Ácido fosfórico kg 50 3,62 180,93 1,50 
Nitrato de cálcio kg 300 2,95 886,04 7,34 
Cab2 L 40 20,43 817,39 6,77 
Nutrisan micro L 5 3,03 15,17 0,13 
1.3. Defensivos    1.155,02 9,56 
Daconnil/Dacostar/Vanox kg 0,5 46,46 23,23 0,19 
Orthene kg 0,5 58,61 29,30 0,24 
Microzol kg 16 23,60 377,60 3,13 
Tilt L 1 121,84 121,84 1,01 
Cartap / thiobel kg 0,5 63,92 31,96 0,26 
Karatê / Decismatch L 0,5 86,53 43,27 0,36 
Aplaud kg 0,5 60,97 30,48 0,25 
Thiodan L 3 28,52 85,55 0,71 
Stron / Ramidop L 2 23,60 47,20 0,39 
Lanate L 2 30,48 60,97 0,50 
Confidor / Akitara kg 0,36 30,48 10,97 0,09 
Vertimec L 0,8 306,80 245,44 2,03 
Óleo Vegetal L 6 7,87 47,20 0,39 
1.4. Água mil m³ 5 22,55 112,77 0,93 
1.5. Energia elétrica Kw 1500 0,18 270,00 2,24 
1.6. Colméia unid. 5 5,64 28,19 0,23 
1.7. Frete de insumos    170,00 1,41 
2. Mecanização h/m 6  390,00 3,23 
Preparo do solo: aração e gradagem h/m 6 65 390,00 3,23 
3. Mão-de-obra h/d 84  1.854,00 15,35 
Montagem e manejo da irrigação h/d 12 18,00 216,00 1,79 
Adubação de fundação / cobertura h/d 15 18,00 270,00 2,24 
Plantio e replantio h/d 8 18,00 144,00 1,19 
Pulverização costal h/d 3 18,00 54,00 0,45 
Capinas manuais h/d 15 18,00 270,00 2,24 
Virar dos frutos / Monitoramento h/d 10 18,00 180,00 1,49 
Colheita / seleção / embalagem h/d 40 18,00 720,00 5,96 
Sub-Total    11.872,26 84,02 
4. Administração  4,50%  534,25 3,78 
Assistência técnica % 1,50% 1 178,08 1,26 
Gerência / administração % 3,00% 1 356,17 2,52 
5. Irrigação    585,00 4,84 
Eq. Irrigação (amort.10%aa + 3%man.) % pr. Equip. 13,00% 4.500,00 585,00 4,84 
6. Custeio    1.038,82 7,35 
Juros s/ custeio (8,75%aa - juros oficiais) % total 8,75% 6.178,64 1.038,82 7,35 
Custo de produção ( 01 safra )    14.030,34 100,00 

Fonte: Agropolos (2006), Banco do Nordeste (2003). 
*  Valores atualizados com os índice de preços (Sementes, fertilizantes, agrotóxicos, mão-de-obra, preços pago ao 
produtor) da FGV de abr/2006 para out/2008. 

 

 

 

 



 209

Tabela 30 - Custo de Comercialização de 1 ha de Melão 

Discriminação 
Quant./ 

Unid. 
R$/Unid

* 
R$/Caixa* V.Total-R$ % 

caixa (mercado externo) = 10Kg (30%) 750 caixas 
 

2,37 1.776,06 
         

34,44  

caixa (mercado interno) = 13Kg (40%) 769 caixas 
 

2,03 1.560,90 
         

30,27  

NT 1 
Produção: 
25 
toneladas (mercado interno local - Granel) (30%) 7,5 toneladas 

 
 600,00 

         
11,64  

caixa (mercado externo) = 10Kg (70%) 2.450 caixas 
 

2,37 3.185,00 
         

52,14  

caixa (mercado interno) = 13Kg (20%) 538 caixas 
 

2,03 645,60 
         

10,57  

NT 2 
Produção: 
35 
toneladas (mercado interno local - Granel) (10%) 3,5 toneladas 

 
 245,00 

           
4,01  

Pallets – Mercado externo - unid. (NT 1) 18  18,08  20,90 378,02 7,33 
Pallets – Mercado externo - unid. (NT 2) 29  36,00  20,90 752,56 12,32 

Transporte / capatazia (ME) Apodi-
Porto 

1000 caixas 
 

0,23 232,27  2,94  
NT 1 
Produção: 
25 
toneladas Transporte / descarga (MI) Apodi-SP 769 caixas 

 
0,20 151,82  5,32  

Transporte / capatazia (ME) Apodi-
Porto 

1400 caixas 
 

0,23 325,18  5,32  
NT 2 
Produção: 
35 
toneladas 

Transporte / descarga (MI) Apodi-SP 1.077 caixas 
 

0,20 212,63  3,48  

Comissão de venda (2,00% s/ receita) (NT 1) 2% 22.867,94   457,36 8,87 

NT 1 Custo de comercialização / safra   5.156,44 100,00 
NT 2 Custo de comercialização / safra   6.108,22 100,00 

Fonte: Agropolos (2006), Banco do Nordeste (2003). 
* Valores atualizados com os índice de preços (Preços pago ao produtor) da FGV de abr/2006 para out/2008. 
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Tabela 31 - Custo de Implantação de 1 ha de Melão (NT 2) 

Discriminação Unidade Quant. 
Custo 

Unitário * 
Custo 
Total 

% 

1. Insumos    12.983,48 70,43 
1.1. Sementes kg 0,67 8.300,22 5.561,15 30,17 
1.2. Fertilizantes*    3.491,50 18,94 
Esterco t 10 110,00 600 3,25 
Uréia kg 100 1,88 118 0,64 
Superfosfato simples kg 500 1,25 420 2,28 
Cloreto de potássio kg 350 1,79 392 2,13 
Sulfato de potássio  L 200 2,14 268 1,45 
MAP kg 200 2,24 320 1,74 
Ácido fosfórico kg 100 3,62 214 1,16 
Nitrato de cálcio kg 300 2,95 594 3,22 
Sulfato de magnésio kg 50 4,15 44 0,24 
Cab2 L 40 20,43 512 2,78 
Micronutrientes  L 5 3,03 9,5 0,05 
1.3. Defensivos    1.191,76 6,47 
Daconnil/Dacostar/Vanox kg 0,5 46,46 23,23 0,13 
Orthene kg 0,5 58,61 29,30 0,16 
Microzol kg 16 23,60 377,60 2,05 
Tilt L 1 121,84 121,84 0,66 
Cartap / thiobel kg 0,5 63,92 31,96 0,17 
Karatê / Decismatch L 0,5 86,53 43,27 0,23 
Aplaud kg 0,5 60,97 30,48 0,17 
Thiodan L 3 28,52 85,55 0,46 
Stron / Ramidop L 2 23,60 47,20 0,26 
Lanate L 2 30,48 60,97 0,33 
Confidor / Akitara kg 0,4 30,48 12,19 0,07 
Bunema L 4 8,88 35,52 0,19 
Vertimec L 0,8 306,80 245,44 1,33 
Óleo Mineral L 6 7,87 47,20 0,26 
1.4. Água mil m³ 6,6 22,55 148,85 0,81 
1.5. Energia Elétrica  1.500 0,18 270,00 1,46 
1.6. Colméia (Aluguel) unid. 8 5,64 45,11 0,24 
1.7. Frete de insumos   170,00 170,00 0,92 
2. Mecanização h/m 24  1.560,00 8,46 
. Aração h/m 3 65,00 195,00 1,06 
. Gradagem h/m 2 65,00 130,00 0,71 
. Sulcamento h/m 2 65,00 130,00 0,71 
. Pulverização trator h/m 9 65,00 585,00 3,17 
. Transporte h/m 8 65,00 520,00 2,82 
3. Mão-de-obra variável h/d 144  2.592,00 14,06 
Manejo da irrigação h/d 12 18,00 216,00 1,17 
Adubação de fundação h/d 10 18,00 180,00 0,98 
Adubação de cobertura h/d 5 18,00 90,00 0,49 
Plantio e replantio h/d 10 18,00 180,00 0,98 
Pulverização costal h/d 15 18,00 270,00 1,46 
Capinas manuais h/d 20 18,00 360,00 1,95 
Virar dos frutos / Monitoramento h/d 12 18,00 216,00 1,17 
Colheita / seleção / embalagem h/d 60 18,00 1.080,00 5,86 
Sub-total    15.030,37 81,54 
4. Custos de Administração  10,00%  1.503,04 8,15 
Gerência / administração   8,00%  1.202,43 6,52 
Assistência técnica  2,00%  300,61 1,63 
5. Eq. Irrigação (amort.10%aa + 3%man.)  13,00% 4.500,00 585,00 3,17 
6. Juros s/ custeio (8,75%aa - juros oficiais)  8,75%  1.315,16 7,13 
Custo total de produção ( 01 ciclo )    18.433,56 100,00 

Fonte: Agropolos (2006), Banco do Nordeste (2003). 
*  Valores atualizados com os índice de preços (Sementes, fertilizantes, agrotóxicos, mão-de-obra, preços pago ao 
produtor) da FGV de abr/2006 para out/2008. 
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c) Custo estimado de comercialização de melão (anual) 

*  Insumos para comercialização: para o NT 1: o custo com: a aquisição das 

caixas de papelão de 10kg para o mercado externo foi R$1.776,06 e para as caixas 

de 13 kg o mercado interno, R$1.560,90; Pallets para o mercado externo foi de 

R$378,02; transporte/capatazia/descarga, R$384,10. Para o NT 2: os custo com: 

a aquisição das caixas de papelão de 10kg para o mercado externo foi de 

R$3.185,00 e para as de 13 kg para o mercado interno, R$645,00; Pallets – 

Mercado externo, R$752,56; Transporte/capatazia/descarga, R$537,82. 

*  Comissão do Agente de Comércio (2% sobre o valor da venda): R$457,36 

(somente para o NT 1, já que as grandes empresas comercializam sua própria 

produção, não necessitando de intermediários). 

d) Indicadores de viabilidade econômica 

Os indicadores de viabilidade econômica do agronegócio do melão foram estimados 

para 1 ha/ciclo, utilizando a produtividade média do Agropolo Baixo Jaguaribe de 25 toneladas/ha 

para o nível tecnológico 1 (NT1) e de 35 toneladas/ha para o nível tecnológico 2 (NT2).  

Os indicadores de viabilidade econômica foram os custos de produção e de 

comercialização, volume de vendas, preços dos produtos, capital de giro necessário e o 

investimento total como Comercializadas em caixas de papelão de 10kg (mercado externo) e 13kg 

(mercado interno).  

Considerando que o produtor que utiliza o nível tecnológico 1, comercializa 40% de sua 

produção no mercado interno nacional e 30% no mercado interno local e 30% no mercado 

externo; e que o produtor que utiliza o nível tecnológico 2, comercializa 20% de sua produção no 

mercado interno nacional, 10% no mercado interno local e 70% no mercado externo, 

considerando uma perda de 7 a 10% na produção e de 1 a 2% na comercilaização. 

A análise econômica e financeira da cultura do melão na região do Agropolo Baixo 

Jaguaribe permite ao produtor identificar o seu desempenho, possibilitando-lhe visualizar o 

retorno do capital que ele está investindo com a atividade e optar por ações que garantam 

maior retorno. 
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A análise levou em consideração as tecnologias utilizadas e os coeficientes técnicos 

levantados pelo Instituto Agropolos no ano de 2006, com valores atualizados pelo índice de 

preços (Sementes, fertilizantes, agrotóxicos, mão-de-obra, preços pago ao produtor) da FGV, 

de abril/2006 para outubro/2008, e em pesquisa de Campo junto aos produtores da região do 

Baixo Jaguaribe, técnicos e extensionistas. Os dados utilizados nesta análise estão nas Tabelas 

29, 30 e 31. O preço utilizado foi o preço médio pago ao produtor segundo dados da CEASA-

Ce (R$0,82) para o mercado interno e de R$1,17 para o mercado externo, levando em 

consideração que o produtor recebe US$6,60 por cada caixa de 10 kg (CEASA, 2008; MDIC, 

2008).  

A taxa de juros utilizada foi de 8,75% a.a., que corresponde ao custo de oportunidade 

do capital, sendo considerada como o melhor investimento que o produtor poderia realizar se 

investisse no mercado financeiro. 

A análise financeira da produção da cultura do melão, para o nível tecnológico 1 

divide seu custo total R$17.232,72, em custos de produção (73,1%) e custos de 

comercialização (26,9%). E para o nível tecnológico 2 divide o custo total R$23.799,54, em 

custos de produção (77,5%) e custos de comercialização (22,5%). 

A composição dos custos de produção de 1,0ha de melão/ciclo está dividida da 

seguinte forma para o nível tecnológico 1: 

� Os fertilizantes apresentam a maior participação (40,8%), seguido pela mão-de-

obra (15,4%), sementes (10,3%), defensivos (9,6%), juros do custeio (7,4%), 

irrigação (4,8%), administração (3,8%), mecanização (3,2%). 

� Os custos variáveis alcançam um valor de R$15.275,08. E os custos fixos um 

valor de R$1.929,46. 

A composição dos custos de produção de 1,0ha de melão/ciclo está dividida da 

seguinte forma para o nível tecnológico 2: 

A semente apresenta a maior participação (30,2%), seguida pelos fertilizantes 

(18,9%), mão-de-obra variável (14,1%), mecanização (8,5%), administração (8,2%), juros do 

custeio (7,1%), defensivos (6,5%), irrigação (3,2%). Verifica-se que o custo com sementes foi 

bem superior a participação do custo do Nível Tecnológico 1 (NT 1), pois no Nível 
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Tecnológico 2 (NT 2) as sementes são geneticamente superiores às utilizadas no NT 1, 

possuindo assim um custo mais elevado. 

Os custos variáveis alcançaram um valor de R$ 23.135,42 e os custos fixos um valor 

de R$ 3.403,19. O investimento necessário para aquisição do maquinário (NT 1 e NT 2), 

construção da “Packing House” e sistema de irrigação ficou em R$ 71.708,81. 

Os custos de comercialização para o nível tecnológico 1 estão divididos em: 

embalagem - caixa de 13Kg (mercado interno nacional - 34,4%), transporte a granel – 

mercado interno local (11,6%) e embalagem - caixa de 10Kg (mercado externo - 30,3%); 

Transporte / capatazia (ME) Apodi-Porto (2,9%) e Transporte / descarga (MI) Apodi-SP 

(6,1%), Pallets (7,3%) e comissão do agente de comércio (8,9%). Os custos de comércio 

ficaram em R$ 5.153,44, representando 29,9% dos custos totais. 

Os custos de comercialização para o nível tecnológico 2 estão divididos em: 

embalagem - caixa de 13Kg (mercado interno nacional - 12,0%), embalagem - caixa de 10Kg 

(mercado externo - 59,4%); Transporte a granel mercado interno local (4,6%), Transporte / 

capatazia (ME) Apodi-Porto (6,1%) e Transporte / descarga (MI) Apodi-SP (4,0%), Pallets 

(14,0%). Os custos de comércio ficaram em R$ 5.365,98, representando 22,5% dos custos 

totais. 

A produção obtida, utilizando o nível tecnológico 1, em 1,0 ha é de 25.000 kg, é 

comercializada entre os mercados mercado interno local (preço médio R$0,80/kg), mercado 

interno nacional (preço médio R$0,82/kg) e mercado externo (preço médio R$1,17/kg), 

totalizando uma receita de R$22.975,00. Computando os custos totais (fixos e variáveis), o 

lucro líquido gerado é de R$ 5.754,77, proporcionando uma margem de lucro de 25,05% e 

uma rentabilidade de 26,49%. 

O tempo de retorno do capital investido na construção de uma “Packing House”, 

sistema de irrigação e maquinário é de 5 (cinco) anos. O índice de solvência é de 0,7495, ou 

seja, 74,95% da receita total está comprometida com os custos totais de produção e comércio. 

As avaliações econômicas foram realizadas com base nas medidas de resultado 

econômico propostas por Hoffmann (1987). A medida de cálculo econômico foi a relação 

benefício/custo (B/C). A relação benefício /custo de 1,33 mostra que a atividade é viável por 

apresentar uma relação benefício / custo superior a uma unidade. 
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A produção obtida com o nível tecnológico 2, para 1 ha, de 35.000 kg, quando 

comercializada entre os mercados interno nacional ( preço médio R$0,82/kg), mercado interno 

local (preço médio R$0,80/kg) e mercado externo (preço médio R$1,17/kg), totaliza uma receita 

de R$37.205,00. Computando os custos totais (fixos e variáveis), o lucro líquido gerado é de 

R$10.666,39. Proporcionando uma margem de lucro de 28,67% e uma rentabilidade de 

34,36%.  

O tempo de retorno do capital investido na construção de uma “Packing House”, 

sistema de irrigação e maquinário é de 2 (dois) anos e 10 (dez) meses. O índice de solvência é 

de 0,7133, ou seja 71,33% da receita total comprometida com os custos totais de produção e 

comércio. A relação benefício /custo de 1,40 mostra que a atividade é viável por apresentar 

uma relação benefício / custo superior a uma unidade. 

Analisando-se o ponto de nivelamento em termos de quantidade, dado o preço médio 

utilizado para o nível tecnológico 1, composto por 30% do preço médio praticado no mercado 

externo (R$1,17), 40% do preço médio do mercado interno regional (R$0,82) e 30% do preço 

médio do mercado interno local (R$0,80), exige um volume de produção de 18.809kg. 

Já o ponto de nivelamento em termos de quantidade, para o nível tecnológico 2, 

exige um volume de produção de 23.411 kg. Sendo o preço médio utilizado, constituído da 

seguinte forma: 70% do preço médio praticado no mercado externo (R$1,17), 20% do preço 

médio do mercado interno regional (R$0,82) e 10% do preço médio do mercado interno local 

(R$0,80).  

O ponto de nivelamento em termos de preço determina o preço mínimo que deve ser 

pago ao produtor, de R$0,69 (NT 1) e R$0,76 (NT 2), sendo este abaixo do preço médio pago 

ao produtor na região do Agropolo Baixo Jaguaribe, que é de R$ 0,82 e no mercado local a 

granel, R$0,80. (Tabela 32). 
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Tabela 32 a) - Análise de sensibilidade e rentabilidade da cultura do melão, sem considerar a 

estrutura de uma “Packing House”, para uma área de um hectare, 2008 

Resultados 
Itens Composição / Discriminação NT - 1 NT - 2 

1 – Investimento Total (IT) Custo da Infra-estrutura (Sistema de Irrigação) 4.500,00 4.500,00 

2 - Receita Total (RT) Comercialização de toneladas de melão  22.975,00 37.205,00 

3 -Custo Variável (CV) 

Insumos para a produção e comercialização + 
mecanização + custo com embalagens + Pallets + 
Transporte e capatazia + comissão do agente + mão-
de-obra indireta 

15.290,78 23.135,42 

4. Custo Fixo (CF) 

Administração (Assistência Técnica +Gerência + 
Despesas de escritório + Impostos e taxas) + 
amortização (10% aa) e manutenção (10% do valor 
total) do sistema de irrigação. 

1.929,46 3.403,19 

5. Custo Total (CT) 
Produção + comercialização 

CT = CF - CV  17.220,23 26.538,61 

6. Lucro Líquido (LL) LL = RT – CT 5.754,77 10.666,39 

7. Margem de Lucro (ML) 
Lucro líquido sobre a receita total, calculada pela 
seguinte fórmula: ML = LL / RT 

25,05% 28,67% 

8. Preço médio ponderado  
 

(preço MI local x peso) + (preço MI Nacional x 
peso) +(preço ME x peso) 

R$ 0,95 R$ 1,13 

9. Ponto de Nivelamento em 
termos de quantidade (PN) 

Venda para qual a receita se iguala à despesa, 
calculada pela seguinte fórmula: 
Q = CT/ Py  
Q: quantidade  
CT: custo físico 
Py: preço médio ponderado. 

18.201  23.411  

10. Ponto de Nivelamento 
em termos de Preço (PN) 

Venda para qual a receita se iguala à despesa, 
calculada pela seguinte fórmula: 
Py = Custo Total / Produção 

R$ 0,69 R$ 0,76 

11. Rentabilidade (R) 

Lucro líquido sobre o investimento total  
R = LL / I  
I: investimento inicial 
LL: lucro líquido 

26,49% 34,36% 

12. Índice de Solvência (IS) IS = Custo total/ Receita Total  74,95% 71,33% 

13. Tempo de Retorno do 
Capital (TRC) 

Tempo necessário para retorno do investimento total, 
calculado da seguinte maneira: 
TRC = I / LL  
(Calculado para um período de 01 ano - 
considerando 2 ciclos por ano) 

5 meses 3 meses 

14. Relação 
Benefício/Custo (B/C) 

A relação B/C é dada pala seguinte fórmula: 
B/C = RT/CT 

1,33   1,40  

Fonte: Dados da Pesquisa 
Elaboração própria 
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Tabela 32 b) – Análise de sensibilidade e rentabilidade da cultura do melão, considerando a 

estrutura de uma “Packing House”, para uma área de três hectares, 2008. 

Resultados 
Itens Composição / Discriminação NT - 1 NT - 2 

1 – Investimento Total (IT) 
Custo da Infra-estrutura (Sist. Irrigação + “Packing 
House”) 

71.708,81 71.708,81 

2 - Receita Total (RT) Comercialização de toneladas de melão  68.925,00 111.615,00 

3 -Custo Variável (CV) 

Insumos para a produção e comercialização + 
mecanização + custo com embalagens + Pallets + 
Transporte e capatazia + comissão do agente + mão-
de-obra indireta 

55.153,80 78.728,40 

4. Custo Fixo (CF) 

Administração (Assistência Técnica +Gerência + 
Despesas de escritório + Impostos e taxas) + 
amortização (10% aa) e manutenção (10% do valor 
total) do sistema de irrigação. 

5.788,37 10.209,58 

5. Custo Total (CT) 
Produção + comercialização 

CT = CF - CV  60.942,16 88.937,98 

6. Lucro Líquido (LL) LL = RT – CT 7.982,84 22.677,02 

7. Margem de Lucro (ML) 
Lucro líquido sobre a receita total, calculada pela 
seguinte fórmula: ML = LL / RT 

11,58% 20,32% 

8. Preço médio ponderado  
 

(preço MI local x peso) + (preço MI Nacional x 
peso) +(preço ME x peso) 

R$ 0,92 R$ 1,06 

9. Ponto de Nivelamento em 
termos de quantidade (PN) 

Venda para qual a receita se iguala à despesa, 
calculada pela seguinte fórmula: 
Q = CT/ Py  
Q: quantidade por hectare 
CT: custo físico 
Py: preço médio ponderado. 

22.105  27.889  

10. Ponto de Nivelamento 
em termos de Preço (PN) 

Venda para qual a receita se iguala à despesa, 
calculada pela seguinte fórmula: 
Py = Custo Total / Produção 

R$ 0,81 R$ 0,85 

11. Rentabilidade (R) 

Lucro líquido sobre o investimento total  
R = LL / I  
I: investimento inicial 
LL: lucro líquido 

11,13% 31,62% 

12. Índice de Solvência (IS) IS = Custo total/ Receita Total  88,42% 79,68% 

13. Tempo de Retorno do 
Capital (TRC) 

Tempo necessário para retorno do investimento total, 
calculado da seguinte maneira: 
TRC = I / LL  
(Calculado para um período de 01 ano - 
considerando 2 ciclos por ano) 

4 ano  e 6 
meses 

1 ano e 7 
meses 

14. Relação 
Benefício/Custo (B/C) 

A relação B/C é dada pala seguinte fórmula: 
B/C = RT/CT 

                   
1,13  

                   
1,25  

Fonte: Dados da Pesquisa 
Elaboração própria 
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5.3.3  Variação sazonal nos preços de melão 

Os preços agrícolas são substancialmente mais instáveis que os preços da maioria 

dos produtos e serviços não-agrícola. Eles comumente sofrem variações que podem ser 

diárias, semanais, mensais ou seculares. O comportamento dos preços dos produtos agrícolas 

confronta-se nitidamente com o comportamento dos preços dos bens industriais, sendo que os 

primeiros apresentam uma maior variabilidade. Isso se deve à estacionalidade da produção 

agrícola. 

A natureza biológica da produção agrícola é, certamente, uma das principais causas desta 

instabilidade de preço. O que pode afetar a produção planejada, tornando-a diferente da produção 

efetivamente obtida. Por outro lado, o fato de que grande parte dos bens industriais vendidos, 

em regime de oligopólio, com seus preços planejados e prefixados limitam, as variações na 

demanda de produtos agropecuários apenas àquelas correspondentes à quantidade, pois os 

produtores de bens agropecuários, de maneira geral, são passivos na formação dos preços, 

sujeitando-se ao preço que se estabelece no mercado (HOFFMANN, 1976). 

Segundo Marques (1993) e Brandt (1980) as variações climáticas e incidência de 

pragas e doenças provocam grandes variações em rendimento ou produtividade. As variações 

estacionais na produção também contribuem para a instabilidade mensal dos preços. Inúmeros 

produtos são colhidos uma, duas ou três vezes por ano, e alguns dentre eles não podem ser 

estocados por serem altamente perecíveis como o caso das hortaliças. 

Brandt (1980) afirma que a extensão da variação estacional de preço depende do 

custo de estocagem. No caso de produtos não-estocáveis, dependem do custo marginal de 

produção e do custo de transporte do produto na entressafra. Conhecido o padrão de 

estacionalidade de preços e o custo de transporte ao longo da entressafra, podem-se 

determinar os períodos viáveis e ótimos para maximizar o lucro.  

Evidências empíricas demonstram que as variações nos preços relativos exercem 

influência sobre as decisões de produtores e consumidores. Por exemplo, uma elevação no nível 

de preço dos produtos agrícolas afeta mais desfavoravelmente os consumidores de baixa renda, 

que gastam proporcionalmente mais com alimentos do que os consumidores de alta renda.  

Os preços dos produtos agropecuários exibem uma variação cíclica com o decorrer 

das estações do ano. Na época da safra em que há uma maior oferta do produto no mercado 
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ocorre preços mais baixos e quando há uma menor oferta do produto no mercado, no período 

de entressafra, os preços são mais elevados. Em média, espera-se que, em mercados 

competitivos, o aumento de preço seja igual ao custo adicional de produzir o bem “fora da 

estação”, ou seja, no período de entressafra. 

O conhecimento da variação estacional dos preços é de suma importância para a 

orientação dos produtores agrícolas e dos comerciantes, bem como para a formulação da 

política agrícola do governo, para o próprio consumidor, principalmente no caso de 

cooperativas de consumo ou de grandes centros consumidores. Esse conhecimento serve 

também na determinação da escolha do melhor momento de comprar e vender, como também 

para fazer a previsão do preço em determinada época do ano. 

A amplitude de variação no preço de um produto depende da intensidade das 

variações no volume de produção ao longo do ano, da maior ou menor perecibilidade do 

produto, dos custos de armazenamento etc. Além de determinar o padrão de variação 

estacional dos preços em um dado período, é importante analisar as causas do fenômeno e a 

existência ou possibilidade de modificações no padrão de variação estacional. 

O conhecimento da variação estacional dos preços de melão, na região do Agropolo Baixo 

Jaguaribe, facilitará a determinação de políticas de crédito, de assistência técnica, de tributação e de 

transportes, além de prover a tomada de decisão dos agentes envolvidos na cadeia do melão, a qual 

subsidia a organização do setor de produção, melhorando a eficiência produtiva, de modo a indicar a 

existência de lucros compatíveis com o investimento realizado e com as condições sazonais de 

mercado, ferramenta importante para reduzir os riscos existentes na atividade. 

Essa variação determinou o desenvolvimento de métodos que procuram identificar os 

componentes de variação como também isolar componentes que determinam o fator 

estacional dos preços. 

5.3.3.1  Variação sazonal de preço e quantidade de melão amarelo 

a)  Sazonalidade das quantidades comercializadas de melão amarelo na Região 

Metropolitana de Fortaleza 

A variação sazonal nas quantidades comercializadas de melão amarelo, em Fortaleza, 

considerando o período de 2001 a 2007, acontece nos meses de janeiro, fevereiro, abril, junho, 

agosto e novembro. O período em que ocorre um menor volume comercializado é nos meses 

de março, maio, julho, setembro e dezembro (Gráfico 4). 
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Gráfico 4 - Índice sazonal das quantidades de melão amarelo comercializado pelos atacadistas da 

Região Metropolitana de Fortaleza, período de 2001 a 2007. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Tabela 33 – Variação estacional das quantidades de melão amarelo comercializado pelos 

atacadistas da Região Metropolitana de Fortaleza, período de 2001 a 2007 

Meses Ind. Sazonal Lim. Superior Lim. Inferior Referência 
JAN. 118,15 158,34 88,16 100 
FEV. 108,06 150,74 77,47 100 
MAR. 97,13 120,33 78,40 100 
ABR. 109,83 140,24 86,01 100 
MAIO 79,58 127,49 49,68 100 
JUN. 110,91 153,69 80,03 100 
JUL. 91,09 156,27 53,09 100 
AGO. 111,00 141,96 86,80 100 
SET. 80,76 113,06 57,70 100 
OUT. 97,04 139,26 67,62 100 
NOV. 112,80 158,54 80,25 100 
DEZ. 93,06 130,38 66,43 100 

Fonte: Dados da pesquisa. 

b) Índice sazonal dos preços de melão amarelo 

Ao se analisar a variação sazonal dos preços (Gráfico - 5), verifica-se que o período 

em que ocorreram os preços mais altos de melão amarelo no mercado atacadista de Fortaleza, 

está compreendido entre os meses de março e julho. Nos meses de janeiro, fevereiro, 

setembro, outubro, novembro e dezembro, os preços médios deste melão são mais baixos, 

pois é o período de safra em que aumenta a oferta do produto no mercado. 
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Gráfico 5 - Índice sazonal dos preços de melão amarelo comercializado pelos atacadistas da Região 
Metropolitana de Fortaleza, período de 2001 a 2007. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Tabela 34 – Variação estacional dos preços de melão amarelo comercializado pelos 

atacadistas da Região Metropolitana de Fortaleza, período de 2001 a 2007 

Meses Ind. Sazonal Lim. Superior Lim. Inferior Referência 
JAN. 86,46 102,85 72,68 100 
FEV. 85,86 102,78 71,73 100 
MAR. 101,73 123,67 83,68 100 
ABR. 105,98 124,37 90,32 100 
MAIO 129,29 149,16 112,06 100 
JUN. 138,20 177,08 107,86 100 
JUL. 120,68 142,24 102,38 100 
AGO. 91,21 115,04 72,31 100 
SET. 90,36 102,78 79,44 100 
OUT. 89,08 109,35 72,57 100 
NOV. 88,59 110,29 71,16 100 
DEZ. 89,10 106,39 74,62 100 

Fonte: Dados da pesquisa. 

5.3.3.2  Variação sazonal de preço e quantidade de melão japonês 

a) Sazonalidade nas quantidades de melão japonês comercializados na Região 

Metropolitana de Fortaleza 

O melão japonês apresentou sazonalidade do volume comercializado no mercado 

atacadista de Fortaleza-Ce, nos meses de setembro a dezembro e janeiro (Gráfico 6). O 

período de entressafra acontece basicamente entre os meses de março, abril, maio junho, julho 

e agosto, atingindo no mês de julho o nível mais baixo de oferta. 
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Gráfico 6 - Índice sazonal das quantidades de melão japonês comercializado pelos atacadistas da 
Região Metropolitana de Fortaleza, período de 2001 a 2007 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Tabela 35 – Variação estacional das quantidades de melão japonês comercializado pelos 

atacadistas da Região Metropolitana de Fortaleza, período de 2001 a 2007 

Meses Ind. Sazonal Lim. Superior Lim. Inferior Referência 
JAN. 119,83 141,35 101,59 100 
FEV. 81,70 195,41 34,16 100 
MAR. 103,11 137,74 77,19 100 
ABR. 86,76 106,58 70,62 100 
MAIO 81,79 125,68 53,23 100 
JUN. 99,40 227,07 43,51 100 
JUL. 73,20 86,64 61,85 100 
AGO. 95,39 127,14 71,57 100 
SET. 128,80 147,14 112,75 100 
OUT. 126,39 141,45 112,93 100 
NOV. 109,14 127,86 93,16 100 
DEZ. 113,22 139,66 91,78 100 

Fonte: Dados da pesquisa. 

a) Sazonalidade nos preços de melão japonês comercializados na região 

metropolitana de Fortaleza 

Ao se analisar a variação sazonal dos preços para o melão japonês (Gráfico - 7), 

observa-se que os preços médios mais elevados no mercado atacadista de Fortaleza, ocorrem 

entre os meses de março a agosto, e a ocorrência dos menores preços entre os meses de 

janeiro e fevereiro e de setembro a dezembro, meses em que acontece maior oferta deste 

produto no mercado. 
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Gráfico 7 - Variação sazonal dos preços de melão japonês comercializado pelos atacadistas da Região 

Metropolitana de Fortaleza, período de 2001 a 2007 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 
Tabela 36 – Variação estacional dos preços de melão japonês comercializado pelos 

atacadistas da Região Metropolitana de Fortaleza, período de 2001 a 2007 

Meses Ind. Sazonal Lim. Superior Lim. Inferior Referência 
JAN. 86,72 106,41 70,67 100 
FEV. 95,22 112,40 80,66 100 
MAR. 105,27 121,66 91,09 100 
ABR. 110,14 132,06 91,86 100 
MAIO 134,03 150,02 119,75 100 
JUN. 136,94 171,31 109,47 100 
JUL. 140,81 195,29 101,52 100 
AGO. 97,87 129,46 73,99 100 
SET. 85,70 109,20 67,25 100 
OUT. 80,54 98,91 65,58 100 
NOV. 74,94 99,82 56,26 100 
DEZ. 79,83 100,62 63,34 100 

  Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Ressalta-as que os principais fornecedores de melão para o mercado atacadista de 

Fortaleza são os municípios de Aracati, Limoeiro do Norte, Quixeré e Russas.O volume de 

melão amarelo comercializado na Ceasa de Fortaleza é quase que totalmente originário do 

próprio Estado do Ceará e apenas parte dele vem de outros Estados, como Rio Grande do 

Norte, Pernambuco e Bahia. 
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5.3.4  Evolução anual de preço e quantidade de melão amarelo comercializado na 

CEASA de Fortaleza 

 

Gráfico 8 - Evolução anual de preço e quantidade comercializada de melão amarelo no mercado 

atacadista de Fortaleza, período de 1999 a 2007. 

Fonte: CEASA-CE. 

Ao se analisar a tendência das quantidades comercializadas de melão no mercado 

atacadista de Fortaleza (Gráfico - 8), observa - se que a quantidade comercializada de melão 

amarelo é bem menor do que a de melão japonês, correspondendo em média a 12,7 de todo o 

melão negociado neste mercado.  

Este comportamento é explicado pelo crescimento constante das exportações deste 

melão amarelo para o mercado europeu, oferecendo ao produtor preços mais atrativos, o que 

faz com que a sua oferta seja reduzida no mercado local. 

O comportamento dos preços do melão espanhol no período de 1999 a 2007 refletiu 

o mesmo comportamento de sua curva de volume, ou seja, os preços apresentaram 

comportamento crescente devido à diminuição da oferta no mercado, fazendo com que 

apresentassem um aumento de 129,4% de 1999 para 2007, passando de R$0,35 para R$0,80 

(Gráfico - 8). 
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Gráfico 9 - Evolução anual de preço e quantidade comercializada de melão japonês no mercado 

atacadista de Fortaleza, período de 1999 a 2007 

Fonte: CEASA-CE. 

A evolução anual dos preços do melão japonês praticados na região metropolitana de 

Fortaleza indica que a lucratividade da cultura está melhorando no mercado local, mas ainda é 

dependente da produtividade, pois os custos de produção e comercialização desta cultura são altos. 

Já o seu volume comercializado apresentou uma queda de 53,8% do ano de 1999 

para 2004, o que indica a dificuldade de se produzir e comercializar este produto no mercado 

local (Gráfico - 9), já entre o período de 2004 a 2007 houve um incremento de 61,1% 

(CEASA, 1999-2007).  

O melão japonês, apesar de ter sofrido uma queda no volume comercializado, ainda é 

o preferido pelo consumidor, por apresentar melhor sabor e aroma do que o melão espanhol. 

Esta mudança no perfil do volume comercializado de melão relacionado à troca da variedade 

pelo consumidor que está mudando sua preferência, escolhendo melões mais doces e 

aromáticos como é o caso do melão japonês. 

Quando se compara o preço do melão no mercado interno no período de 1999 a 2007 

(Gráfico – 10) com o do mercado externo, verifica-se que os preços médios praticados no 

mercado externo vêm sempre se mantendo acima de 100% dos preços médios praticados no 

mercado interno. 
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Gráfico 10 - Comparação entre os preços médios (US$/kg), mercados interno e externo, 1999-

2007 

Fonte: CEASA_CE e MDIC, (2008). 

 

Gráfico 11 – Evolução Anual dos preços de melão no Mercado Externo, 1999 a 2007 

Fonte: MDIC (2008). 

A tendência de crescimento nos preços médios do melão praticados no mercado externo 

acima do mercado interno, apresentou uma queda ao longo dos anos (Gráfico 11). Entre 2000 

a 2002, período em que o preço caiu 4,3%, mas de 2002 a 2007, os preços apresentaram um 

incremento de 71,2%. 

 

Gráfico 12 - Evolução de preço médio de melão (US$/tonelada) praticado com os principais países 

importadores, 2005-2007 

Fonte: MDIC (2008). 
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De 2005 a 2007 os preços internacionais de melão pagos pelos países importadores 

apresentando crescimento (Gráfico 10). Os maiores incrementos no preço internacional foram 

observados no comércio com a Itália (44,1%), Holanda (31,0%), Alemanha (30,1%), Reino 

Unido (28,9%) e Espanha (27,5%), sendo que o melão cearense obtém os melhores preços no 

mercado do Reino Unido, com um preço médio de US$0,68/kg com a Holanda e US$0,67/kg 

e no mercado alemão (US$ 0,65kg) (Gráfico - 12). 

O volume de melão amarelo comercializado na CEASA-Fortaleza no ano de 2007 foi 

de 957,5 toneladas, deste total o Ceará foi responsável por 90,9%, enquanto os outros Estados 

responderam por 4,5% do produto (Gráfico 13) (CEASA, 2007).  

5.3.4.1  Procedência do Melão Amarelo no Mercado Atacadista de Fortaleza Praticamente 
toda o volume comercializado em Fortaleza é proveniente do Estado do Ceará  

 
Gráfico 13 - Procedência de melão amarelo da CEASA/Fortaleza, 2007 

Fonte: CEASA/Fortaleza, 2007. 

Os estados que exportaram melão para o Ceará foram Pernambuco, Bahia e Rio 

Grande do Norte. Sendo que as importações de Pernambuco e Bahia aconteceram nos meses 

de fevereiro, março, abril e maio, período em que há uma menor produção de melão no Ceará, 

devido às chuvas que ocorrem com grande intensidade durante estes meses. (Gráfico 14). 

 

Gráfico 14 - Procedência do Melão Amarelo Comercializado no Merc. Atacadista de Fortaleza, 2007 

Fonte: CEASA, 2007. 
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5.4  Análise do modelo multirregional de comércio 

O mercado, para muitos produtos agrícolas, normalmente se encontra disperso sobre 

uma área geográfica distante do local de produção. Como no caso do frango de corte, que é 

produzido em Santa Catarina e comercializado em todo o país. Na ausência de outros fatores, 

seu preço deveria se diferenciar de uma região para outra devido ao custo com transporte 

(MARQUES, 1993).  

Nesta seção, serão destacadas a produção e a distribuição em áreas diferentes. O modelo 

explica o comportamento dos lucros obtidos devido à variação dos preços e o movimento da 

produção ao longo dos doze meses do ano, entre os municípios produtores de melão da região do 

Agropolo Baixo Jaguaribe (Aracati, Icapuí, Itaiçaba, Jaguaruana, Limoeiro do Norte, Quixeré e 

Russas) e os principais centros consumidores do país (Bahia, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, 

São Paulo) e fora dele (Alemanha, Holanda e Reino Unido). 

Este modelo é baseado nos preços médios por quilo de melão amarelo praticados nos 

centros consumidores, considerando os custos de transporte e de produção, referentes ao ano de 

2007, indicando as relações de comércio que maximizam o lucro para cada uma das regiões 

produtoras. 

A demanda total oriunda das regiões consumidoras foi sempre menor que a oferta em 

todos os meses analisados e o modelo proposto exigiu que a demanda fosse igual à oferta 

total. Portanto, foi necessário se criar uma região demandante fictícia com uma demanda 

também fictícia, para se igualar a demanda total com a oferta total.  

A região fictícia foi denominada de “Outros Mercados”. Para esta região foram 

criadas demandas referentes aos meses em que a demanda foi maior que a oferta, de valor 

igual à diferença entre a demanda e a oferta total. 

É importante notar que, a quantidade a ser comercializada entre as regiões diminuirá, 

se os custos de transporte aumentar, ou o preço praticado na região que está demandando 

diminuir. Entretanto, quando a diferença de preço entre os mercados (oferta e demanda), 

ultrapassar os custos de produção e transporte, poderá haver comércio entre as regiões, 

dependendo da margem de lucro. 
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Este método poderá auxiliar na decisão sobre caminhos viáveis de desenvolvimento, 

de canais de comércio entre as regiões produtoras e consumidoras, dentro de uma variedade 

de cenários técnicos e socioeconômicos, de forma a explorar as margens de lucro para a 

implantação de políticas de desenvolvimento econômico e regional.  

Convém ressaltar que a disponibilidade de dados mais atuais no momento da 

execução desta pesquisa não permitiu que fosse feita uma descrição mais fiel do cenário de 

comércio entre as regiões produtoras e consumidoras de melão com abrangência nacional e 

internacional. Acredita-se que a utilização de séries de dados mais recentes poderia alterar o 

padrão de distribuição entre as áreas consideradas. 

A escolha da função objetivo a ser otimizada é também específica para cada 

problema em estudo e deve ser descrita como uma função das variáveis de decisão. A 

maximização da receita total é tradicionalmente a função objetivo mais encontrada em 

problemas de alocação de recursos. Entretanto, em decisões econômicas o fator lucro aparece 

como um determinante estratégico primordial, de forma que, para este estudo, optou-se por 

considerar a maximização do lucro, associado à atividade em estudo.  

Em alguns sistemas de produção ou comercialização, há casos em que a ocorrência 

de preços e produtividades desfavoráveis resultam em um valor negativo para o lucro 

associado, sendo, portanto, a atitude mais prudente, a de não produzir ou comercializar aquele 

produto associado ao lucro negativo. Sendo o lucro, um fator decisivo e até determinante da 

permanência do produtor ou comerciante na atividade, pode explicar o crescimento ou 

retração de um produto no mercado.  

De acordo com Tomek e Robinson (1985), em um mundo incerto, qualquer setor 

econômico contém riscos e elementos especulativos. Assim, considerando que a oferta de 

melão está crescendo a cada ano, espera-se que daqui a alguns anos o mercado local esteja 

saturado e, por conseguinte, os produtores devem buscar novos mercados. 

Neste trabalho foi proposto um modelo de logística de mercado entre regiões de 

produção e regiões com potencial de consumo, com o objetivo de se reduzir à tendência de 

saturação do mercado local, ao apontar novos mercados potenciais que garantam, em parte, a 

sustentabilidade desta atividade pela expansão do mercado. 
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5.4.1  Análise para o mês de janeiro de 2007  

Tabela 37 - Oferta, demanda e lucro entre as regiões de produção e consumo, Janeiro/2007 

Fortaleza
Belo 

Horizonte São Paulo Brasília Bahia Holanda Reino Unido Alemanha
Outros 

Mercados Oferta
Aracati 0,20        0,39        0,31        0,79 0,32 0,28 0,39 0,32 0,00 1.629          
Icapuí 0,20        0,39        0,31        0,79 0,32 0,28 0,39 0,32 0,00 2.379          
Itaiçaba 0,20        0,39        0,31        0,79 0,32 0,28 0,39 0,32 0,00 560             
Jaguruana 0,20        0,39        0,31        0,79 0,32 0,28 0,39 0,32 0,00 168             
L.doNorte 0,20        0,39        0,31        0,79 0,32 0,28 0,39 0,32 0,00 238             
Quixeré 0,20        0,39        0,31        0,79 0,32 0,28 0,39 0,32 0,00 4.359          
Russas 0,20        0,39        0,31        0,79 0,32 0,28 0,39 0,32 0,00 323             
Demanda 77           754         3.592      30           27           1.615            1.203              460         1.899      9.656           

Fonte: CEASA, IBGE, MDIC e Pesquisa de Campo. 

Segundo a Tabela 38 a maior margem de lucro será obtida quando a produção do mês 

de janeiro for distribuída da seguinte forma: 

� 754 toneladas de melão amarelo forem enviadas de Aracati para Belo Horizonte;  

� 785 toneladas de melão amarelo forem enviadas de Aracati para o Reino Unido; 

� 77 toneladas de melão amarelo forem enviadas de Icapuí para Fortaleza;  

� 1615 toneladas de melão amarelo forem enviadas de Icapuí para a Holanda;  

� 168 toneladas de melão amarelo forem enviadas de Jaguaruana para São Paulo; 

� 3424 toneladas de melão amarelo forem enviadas de Quixeré para São Paulo; 

� 30 toneladas de melão amarelo forem enviadas de Quixeré para a Brasília; 

� 27 toneladas de melão amarelo forem enviadas de Quixeré para Bahia; 

� 418 toneladas de melão amarelo forem enviadas de Quixeré para o Reino Unido; 

� 460 toneladas de melão amarelo forem enviadas de Quixeré para a Alemanha; 

O lucro obtido com essa distribuição é de R$ 2.523.890,00. 

Tabela 38 - Distribuição da produção (ton.) entre as regiões de produção e consumo, 

Janeiro/2007 

Fortaleza
Belo 

Horizonte São Paulo Brasília Bahia Holanda Reino Unido Alemanha
Outros 

Mercados Oferta
Aracati 754,00    785,00        90,00      1.629      
Icapuí 77,00      1.615,00 687,00    2.379      
Itaiçaba 560,00    560         
Jaguruana 168,00     168         
L.doNorte 238,00    238         
Quixeré 3.424,00  30,00      27,00      418,00        460,00    4.359      
Russas 323,00    323         
Demanda 77           754         3.592       30           27           1.615      1.203          460         1.898      9.656       

Fonte: CEASA, IBGE, MDIC e Pesquisa de Campo. 
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5.4.2  Análise para o mês de fevereiro de 2007 

Tabela 39 - Oferta, demanda e lucro entre as regiões de produção e consumo, Fevereiro/2007 

Fortaleza
Belo 

Horizonte São Paulo Brasília Bahia Holanda Reino Unido Alemanha
Outros 

Mercados Oferta
Aracati 0,19        0,28        0,25        0,68 0,44 0,48 0,06 -0,84 0,00 1.208          
Icapuí 0,19        0,28        0,25        0,68 0,44 0,48 0,06 -0,84 0,00 1.765          
Itaiçaba 0,19        0,28        0,25        0,68 0,44 0,48 0,06 -0,84 0,00 415             
Jaguruana 0,19        0,28        0,25        0,68 0,44 0,48 0,06 -0,84 0,00 125             
L.doNorte 0,19        0,28        0,25        0,68 0,44 0,48 0,06 -0,84 0,00 176             
Quixeré 0,19        0,28        0,25        0,68 0,44 0,48 0,06 -0,84 0,00 3.233          
Russas 0,19        0,28        0,25        0,68 0,44 0,48 0,06 -0,84 0,00 240             
Demanda 81           652         3.044      29           45           454               246                 0 2.611      7.162           

Fonte: CEASA, IBGE, MDIC e Pesquisa de Campo. 

Segundo a Tabela 40 a maior margem de lucro será obtida quando a produção do mês de 

fevereiro for distribuída da seguinte forma: 

� 29 toneladas de melão amarelo forem enviadas de Aracati para a Brasília; 

� 45 toneladas de melão amarelo forem enviadas de Aracati para a Bahia; 

� 87 toneladas de melão amarelo forem enviadas de Aracati para a Holanda; 

� 652 toneladas de melão amarelo forem enviadas de Icapuí para Belo Horizonte; 

� 454 toneladas de melão amarelo forem enviadas de Icapuí para a Holanda; 

� 3.044 toneladas de melão amarelo forem enviadas de Quixeré para São Paulo; 

� 81 toneladas de melão amarelo forem enviadas de Russas para Fortaleza; 

� 159 toneladas de melão amarelo forem enviadas de Russas para o Reino Unido. 

O lucro obtido com essa distribuição é de R$ 1.231.150,00. 

 

Tabela 40 - Distribuição da produção (ton.) entre as regiões de produção e consumo, 
fevereiro/2007 

Fortaleza
Belo 

Horizonte São Paulo Brasília Bahia Holanda Reino Unido Alemanha
Outros 

Mercados Oferta
Aracati 29,00      45,00      87,00              1.047,00  1.208      
Icapuí 652,00    454,00    659,00     1.765      
Itaiçaba 415,00     415         
Jaguruana 125,00     125         
L.doNorte 176,00     176         
Quixeré 3.044,00    189,00     3.233      
Russas 81,00      159,00            240         
Demanda 81           652         3.044         29           45           454         246                 0 2.611       7.162       

Fonte: CEASA, IBGE, MDIC e Pesquisa de Campo. 
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5.4.3  Análise para o mês de março de 2007 

Tabela 41 - Oferta, demanda e lucro entre as regiões de produção e consumo, março/2007 

Fortaleza
Belo 

Horizonte São Paulo Brasília Bahia Holanda Reino Unido Alemanha
Outros 

Mercados Oferta
Aracati 0,21        0,62        0,52        0,88 0,44 0,46 -0,86 -0,84 0,00 1.131          
Icapuí 0,21        0,62        0,52        0,88 0,44 0,46 -0,86 -0,84 0,00 1.652          
Itaiçaba 0,21        0,62        0,52        0,88 0,44 0,46 -0,86 -0,84 0,00 389             
Jaguruana 0,21        0,62        0,52        0,88 0,44 0,46 -0,86 -0,84 0,00 117             
L.doNorte 0,21        0,62        0,52        0,88 0,44 0,46 -0,86 -0,84 0,00 165             
Quixeré 0,21        0,62        0,52        0,88 0,44 0,46 -0,86 -0,84 0,00 3.027          
Russas 0,21        0,62        0,52        0,88 0,44 0,46 -0,86 -0,84 0,00 224             
Demanda 80           547         3.931      16           110         663               0 0 1.357      6.704           

Fonte: CEASA, IBGE, MDIC e Pesquisa de Campo. 

Segundo a Tabela 42 a maior margem de lucro será obtida quando a produção do mês de 

março for distribuída da seguinte forma: 

� 80 toneladas de melão amarelo forem enviadas de Aracati para Fortaleza; 

� 430 toneladas de melão amarelo forem enviadas de Aracati para Belo Horizonte; 

� 16 toneladas de melão amarelo forem enviadas de Aracati para a Brasília; 

� 1.567 toneladas de melão amarelo forem enviadas de Icapuí para São Paulo; 

� 117 toneladas de melão amarelo forem enviadas de Jaguaruana para São Paulo; 

� 2.364 toneladas de melão amarelo forem enviadas de Quixeré para São Paulo; 

� 663 toneladas de melão amarelo forem enviadas de Quixeré para a Holanda; 

� 110 toneladas de melão amarelo forem enviadas de Russas para a Bahia. 

O lucro gerado com essa distribuição é de R$2.767.520,00. 

Tabela 42 - Distribuição da produção (ton.) entre as regiões de produção e consumo, 
março/2007 

Fortaleza Belo Horizonte São Paulo Brasília Bahia Holanda
Reino 
Unido Alemanha

Outros 
Mercados Oferta

Aracati 80          430                 16           605         1.131      
Icapuí 1.567        85           1.652      
Itaiçaba 389         389         
Jaguruana 117                 117         
L.doNorte 165         165         
Quixeré 2.364        663         3.027      
Russas 110         114         224         
Demanda 80          547                 3.931        16           110         663         0 0 1.358      6.705       

Fonte: CEASA, IBGE, MDIC e Pesquisa de Campo. 
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5.4.4  Análise para o mês de abril de 2007 

Tabela 43 - Oferta, demanda e lucro entre as regiões de produção e consumo, abril/2007 

Fortaleza
Belo 

Horizonte São Paulo Brasília Bahia Holanda Reino Unido Alemanha
Outros 

Mercados Oferta
Aracati 0,37        0,75        0,61        1,00 0,44 0,48 -0,86 -0,84 0,00 872             
Icapuí 0,37        0,75        0,61        1,00 0,44 0,48 -0,86 -0,84 0,00 1.274          
Itaiçaba 0,37        0,75        0,61        1,00 0,44 0,48 -0,86 -0,84 0,00 300             
Jaguruana 0,37        0,75        0,61        1,00 0,44 0,48 -0,86 -0,84 0,00 90               
L.doNorte 0,37        0,75        0,61        1,00 0,44 0,48 -0,86 -0,84 0,00 127             
Quixeré 0,37        0,75        0,61        1,00 0,44 0,48 -0,86 -0,84 0,00 2.334          
Russas 0,37        0,75        0,61        1,00 0,44 0,48 -0,86 -0,84 0,00 173             
Demanda 32           404         2.945      17           155         470               0 0 1.147      5.170           

Fonte: CEASA, IBGE, MDIC e Pesquisa de Campo. 

 

Segundo a Tabela 44 a maior margem de lucro será obtida quando a produção do mês de 

abril for distribuída da seguinte forma: 

� 32 toneladas de melão amarelo forem enviadas de Aracati para Fortaleza; 

� 314 toneladas de melão amarelo forem enviadas de Aracati para Belo Horizonte; 

� 17 toneladas de melão amarelo forem enviadas de Aracati para a Brasília; 

� 1.236 toneladas de melão amarelo forem enviadas de Icapuí para São Paulo; 

� 90 toneladas de melão amarelo forem enviadas de Jaguaruana para Belo 

Horizonte; 

� 1.709 toneladas de melão amarelo forem enviadas de Quixeré para São Paulo; 

� 470 toneladas de melão amarelo forem enviadas de Quixeré para a Bahia; 

� 470 toneladas de melão amarelo forem enviadas de Quixeré para a Holanda; 

O lucro gerado com essa distribuição é de R$2.422.090,00. 

Tabela 44 - Distribuição da produção (ton.) entre as regiões de produção e consumo, 
abril/2007 

Fortaleza
Belo 

Horizonte São Paulo Brasília Bahia Holanda
Reino 
Unido Alemanha

Outros 
Mercados Oferta

Aracati 32           314         17           509         872         
Icapuí 1.236      38           1.274      
Itaiçaba 300         300         
Jaguruana 90           90           
L.doNorte 127         127         
Quixeré 1.709      155         470         2.334      
Russas 173         173         
Demanda 32           404         2.945      17           155         470         0 0 1.147      5.170       

Fonte: CEASA, IBGE, MDIC e Pesquisa de Campo. 
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5.4.5  Análise para o mês de maio de 2007 

Tabela 45 - Oferta, demanda e lucro entre as regiões de produção e consumo, Maio/2007 

Fortaleza
Belo 

Horizonte São Paulo Brasília Bahia Holanda Reino Unido Alemanha
Outros 

Mercados Oferta
Aracati 0,22        0,64        0,62        1,06 0,44 -0,88 -0,86 -0,84 0,00 1.613          
Icapuí 0,22        0,64        0,62        1,06 0,44 -0,88 -0,86 -0,84 0,00 2.356          
Itaiçaba 0,22        0,64        0,62        1,06 0,44 -0,88 -0,86 -0,84 0,00 554             
Jaguruana 0,22        0,64        0,62        1,06 0,44 -0,88 -0,86 -0,84 0,00 166             
L.doNorte 0,22        0,64        0,62        1,06 0,44 -0,88 -0,86 -0,84 0,00 236             
Quixeré 0,22        0,64        0,62        1,06 0,44 -0,88 -0,86 -0,84 0,00 4.317          
Russas 0,22        0,64        0,62        1,06 0,44 -0,88 -0,86 -0,84 0,00 320             
Demanda 148         337         2.974      33           107         0 0 0 5.963      9.563           

Fonte: CEASA, IBGE, MDIC e Pesquisa de Campo. 

Segundo a Tabela 46 a maior margem de lucro será obtida quando a produção do mês de 

maio for distribuída da seguinte forma: 

� 148 toneladas de melão amarelo forem enviadas de Icapuí para Fortaleza; 

� 337 toneladas de melão amarelo forem enviadas de Icapuí para Belo Horizonte; 

� 33 toneladas de melão amarelo forem enviadas de Icapuí para a Brasília; 

� 2.974 toneladas de melão amarelo forem enviadas de Quixeré para São Paulo; 

� 107 toneladas de melão amarelo forem enviadas de Russas para a Bahia; 

O lucro gerado com essa distribuição é de R$2.174.180,00. 

Tabela 46 - Distribuição da produção (ton.) entre as regiões de produção e consumo, 
maio/2007 

Fortaleza
Belo 

Horizonte São Paulo Brasília Bahia Holanda
Reino 
Unido Alemanha

Outros 
Mercados Oferta

Aracati 1.613      1.613      
Icapuí 148         337         33           1.838      2.356      
Itaiçaba 554         554         
Jaguruana 166         166         
L.doNorte 236         236         
Quixeré 2.974      1.343      4.317      
Russas 107         213         320         
Demanda 148         337         2.974      33           107         0 0 0 5.963      9.562       

Fonte: CEASA, IBGE, MDIC e Pesquisa de Campo. 
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5.4.6  Análise para o mês de junho de 2007 

Tabela 47 - Oferta, demanda e lucro entre as regiões de produção e consumo, Junho/2007 

Fortaleza
Belo 

Horizonte São Paulo Brasília Bahia Holanda Reino Unido Alemanha
Outros 

Mercados Oferta
Aracati 0,26        0,12        0,32        0,82 0,22 -0,88 -0,86 -0,84 0,00 1.529          
Icapuí 0,26        0,12        0,32        0,82 0,22 -0,88 -0,86 -0,84 0,00 2.233          
Itaiçaba 0,26        0,12        0,32        0,82 0,22 -0,88 -0,86 -0,84 0,00 525             
Jaguruana 0,26        0,12        0,32        0,82 0,22 -0,88 -0,86 -0,84 0,00 158             
L.doNorte 0,26        0,12        0,32        0,82 0,22 -0,88 -0,86 -0,84 0,00 223             
Quixeré 0,26        0,12        0,32        0,82 0,22 -0,88 -0,86 -0,84 0,00 4.091          
Russas 0,26        0,12        0,32        0,82 0,22 -0,88 -0,86 -0,84 0,00 303             
Demanda 58           260         2.747      46           67           0 0 0 5.885      9.063           

Fonte: CEASA, IBGE, MDIC e Pesquisa de Campo. 

Segundo a Tabela 48 a maior margem de lucro será obtida quando a produção do mês de 

junho for distribuída da seguinte forma: 

� 58 toneladas de melão amarelo forem enviadas de Icapuí para Fortaleza; 

� 260 toneladas de melão amarelo forem enviadas de Icapuí para Belo Horizonte; 

� 46 toneladas de melão amarelo forem enviadas de Icapuí para a Brasília; 

� 2.747 toneladas de melão amarelo forem enviadas de Quixeré para São Paulo; 

� 67 toneladas de melão amarelo forem enviadas de Russas para a Bahia. 

O lucro gerado com essa distribuição é de R$ 977.780,00. 

Tabela 48 - Distribuição da produção (ton.) entre as regiões de produção e consumo, 
junho/2007 

Fortaleza
Belo 

Horizonte São Paulo Brasília Bahia Holanda Reino Unido Alemanha
Outros 

Mercados Oferta
Aracati 1.529      1.529      
Icapuí 58           260         46           1.869      2.233      
Itaiçaba 525         525         
Jaguruana 158         158         
L.doNorte 223         223         
Quixeré 2.747      1.344      4.091      
Russas 67           236         303         
Demanda 58           260         2.747      46           67           0 0 0 5.884      9.062       

Fonte: CEASA, IBGE, MDIC e Pesquisa de Campo. 
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5.4.7  Análise para o mês de julho de 2007 

Tabela 49 - Oferta, demanda e lucro entre as regiões de produção e consumo, Julho/2007 

Fortaleza Belo Horizonte São Paulo Brasília Bahia Holanda Reino Unido Alemanha
Mercado 
Externo Oferta

Aracati 0,32        0,33                 0,26        0,68 0,22 -0,88 -0,86 -0,84 0,00 1.589      
Icapuí 0,32        0,33                 0,26        0,68 0,22 -0,88 -0,86 -0,84 0,00 2.322      
Itaiçaba 0,32        0,33                 0,26        0,68 0,22 -0,88 -0,86 -0,84 0,00 546         
Jaguruana 0,32        0,33                 0,26        0,68 0,22 -0,88 -0,86 -0,84 0,00 164         
L.doNorte 0,32        0,33                 0,26        0,68 0,22 -0,88 -0,86 -0,84 0,00 232         
Quixeré 0,32        0,33                 0,26        0,68 0,22 -0,88 -0,86 -0,84 0,00 4.254      
Russas 0,32        0,33                 0,26        0,68 0,22 -0,88 -0,86 -0,84 0,00 315         
Demanda 104         380                  3.065      44           197         0 0 0 5.632 9.422       

Fonte: CEASA, IBGE, MDIC e Pesquisa de Campo. 

Segundo a Tabela 50 a maior margem de lucro será obtida quando a produção do mês de 

julho for distribuída da seguinte forma: 

� 104 toneladas de melão amarelo forem enviadas de Icapuí para Fortaleza; 

� 380 toneladas de melão amarelo forem enviadas de Icapuí para Belo Horizonte; 

� 44 toneladas de melão amarelo forem enviadas de Icapuí para a Brasília; 

� 3.065 toneladas de melão amarelo forem enviadas de Quixeré para São Paulo; 

� 197 toneladas de melão amarelo forem enviadas de Russas para a Bahia. 

O lucro gerado com essa distribuição é de R$1.028.840,00. 

Tabela 50 - Distribuição da produção (ton.) entre as regiões de produção e consumo, 
julho/2007 

Fortaleza Belo Horizonte São Paulo Brasília Bahia Holanda Reino Unido Alemanha
Outros 

Mercados Oferta
Aracati 1.589      1.589      
Icapuí 104         380                44           1.794      2.322      
Itaiçaba 546         546         
Jaguruana 164         164         
L.doNorte 232         232         
Quixeré 3.065      1.189      4.254      
Russas 197        118         315         
Demanda 104         380                3.065      44           197        0 0 0 5.632      9.422       

Fonte: CEASA, IBGE, MDIC e Pesquisa de Campo. 
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5.4.8  Análise para o mês de agosto de 2007 

Tabela 51 - Oferta, demanda e lucro entre as regiões de produção e consumo, Agosto/2007 

Fortaleza Belo Horizonte São Paulo Brasília Bahia Holanda Reino Unido Alemanha
Mercado 
Externo Oferta

Aracati 0,17        0,27                 0,33        0,68 0,38 0,39 0,40 0,46 0,00 2.397      
Icapuí 0,17        0,27                 0,33        0,68 0,38 0,39 0,40 0,46 0,00 3.501      
Itaiçaba 0,17        0,27                 0,33        0,68 0,38 0,39 0,40 0,46 0,00 824         
Jaguruana 0,17        0,27                 0,33        0,68 0,38 0,39 0,40 0,46 0,00 247         
L.doNorte 0,17        0,27                 0,33        0,68 0,38 0,39 0,40 0,46 0,00 350         
Quixeré 0,17        0,27                 0,33        0,68 0,38 0,39 0,40 0,46 0,00 6.416      
Russas 0,17        0,27                 0,33        0,68 0,38 0,39 0,40 0,46 0,00 476         
Demanda 137         455                  3.341      96           84           1.372 1.149 596 6.981 14.211     

Fonte: CEASA, IBGE, MDIC e Pesquisa de Campo. 

Segundo a Tabela 52 a maior margem de lucro será obtida quando a produção do mês de 

agosto for distribuída da seguinte forma: 

� 596 toneladas de melão amarelo forem enviadas de Aracati para a Alemanha; 

� 455 toneladas de melão amarelo forem enviadas de Icapuí para Belo Horizonte; 

� 1.372 toneladas de melão amarelo forem enviadas de Icapuí para a Holanda; 

� 137 toneladas de melão amarelo forem enviadas de Quixeré para Fortaleza; 

� 3.341 toneladas de melão amarelo forem enviadas de Quixeré para São Paulo; 

� 96 toneladas de melão amarelo forem enviadas de Quixeré para a Brasília; 

� 1.149 toneladas de melão amarelo forem enviadas de Quixeré para o Reino Unido; 

� 84 toneladas de melão amarelo forem enviadas de Russas para a Bahia. 

O lucro gerado com essa distribuição é de R$2.614.710,00. 

Tabela 52 - Distribuição da produção (ton.) entre as regiões de produção e consumo, 
agosto/2007 

Fortaleza
Belo 

Horizonte São Paulo Brasília Bahia Holanda
Reino 
Unido Alemanha

Outros 
Mercados Oferta

Aracati 596         1.801      2.397      
Icapuí 455         1.372      1.674      3.501      
Itaiçaba 824         824         
Jaguruana 247         247         
L.doNorte 350         350         
Quixeré 137         3.341      96           1.149      1.693      6.416      
Russas 84           392         476         
Demanda 137         455         3.341      96           84           1.372 1.149 596 6.981      14.211     

Fonte: CEASA, IBGE, MDIC e Pesquisa de Campo. 
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5.4.9  Análise para o mês de setembro de 2007 

Tabela 53 - Oferta, demanda e lucro entre as regiões de produção e consumo, Setembro/2007 

Fortaleza Belo Horizonte São Paulo Brasília Bahia Holanda Reino Unido Alemanha
Mercado 
Externo Oferta

Aracati -0,18 0,30                 0,37        0,68 0,34 0,34 0,46 0,38 0,00 2.064      
Icapuí -0,18 0,30                 0,37        0,68 0,34 0,34 0,46 0,38 0,00 3.015      
Itaiçaba -0,18 0,30                 0,37        0,68 0,34 0,34 0,46 0,38 0,00 709         
Jaguruana -0,18 0,30                 0,37        0,68 0,34 0,34 0,46 0,38 0,00 213         
L.doNorte -0,18 0,30                 0,37        0,68 0,34 0,34 0,46 0,38 0,00 301         
Quixeré -0,18 0,30                 0,37        0,68 0,34 0,34 0,46 0,38 0,00 5.524      
Russas -0,18 0,30                 0,37        0,68 0,34 0,34 0,46 0,38 0,00 409         
Demanda 81           513                  3.764      72           22           3.660 2.477 1.246 399 12.235    

Fonte: CEASA, IBGE, MDIC e Pesquisa de Campo. 

Segundo a Tabela 54 a maior margem de lucro será obtida quando a produção do mês de 

setembro for distribuída da seguinte forma: 

� 513 toneladas de melão amarelo forem enviadas de Aracati para Belo Horizonte; 

� 62 toneladas de melão amarelo forem enviadas de Aracati para São Paulo; 

� 72 toneladas de melão amarelo forem enviadas de Aracati para a Brasília; 

� 1.417 toneladas de melão amarelo forem enviadas de Aracati para o Reino Unido; 

� 2.993 toneladas de melão amarelo forem enviadas de Icapuí para São Paulo; 

� 22 toneladas de melão amarelo forem enviadas de Icapuí para a Bahia; 

� 709 toneladas de melão amarelo forem enviadas de Itaiçaba para São Paulo; 

� 213 toneladas de melão amarelo forem enviadas de Jaguaruana para a Holanda; 

� 3.447 toneladas de melão amarelo forem enviadas de Quixeré para a Holanda; 

� 831 toneladas de melão amarelo forem enviadas de Quixeré para o Reino Unido; 

� 1.246 toneladas de melão amarelo forem enviadas de Quixeré para a Alemanha; 

� 229 toneladas de melão amarelo forem enviadas de Russas para o Reino Unido. 

O lucro gerado com essa distribuição é de R$2.614.710,00. 

Tabela 54 - Distribuição da produção (ton.) entre as regiões de produção e consumo, 
setembro/2007 

Fortaleza
Belo 

Horizonte São Paulo Brasília Bahia Holanda
Reino 
Unido Alemanha

Outros 
Mercados Oferta

Aracati 513         62           72           1.417      2.064      
Icapuí 2.993      22           3.015      
Itaiçaba 709         709         
Jaguruana 213         213         
L.doNorte 301         301         
Quixeré 3.447      831         1.246      5.524      
Russas 229         180         409         
Demanda 0 513         3.764      72           22           3.660 2.477 1.246 481         12.235     

Fonte: CEASA, IBGE, MDIC e Pesquisa de Campo. 
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5.4.10  Análise para o mês de outubro de 2007 

Tabela 55 - Oferta, demanda e lucro entre as regiões de produção e consumo, outubro/2007 

Fortaleza Belo Horizonte São Paulo Brasília Bahia Holanda Reino Unido Alemanha
Mercado 
Externo Oferta

Aracati -0,27 0,32                 0,33        1,05 0,40 0,36 0,40 0,39 0,00 2.791      
Icapuí -0,27 0,32                 0,33        1,05 0,40 0,36 0,40 0,39 0,00 4.078      
Itaiçaba -0,27 0,32                 0,33        1,05 0,40 0,36 0,40 0,39 0,00 959         
Jaguruana -0,27 0,32                 0,33        1,05 0,40 0,36 0,40 0,39 0,00 288         
L.doNorte -0,27 0,32                 0,33        1,05 0,40 0,36 0,40 0,39 0,00 408         
Quixeré -0,27 0,32                 0,33        1,05 0,40 0,36 0,40 0,39 0,00 7.472      
Russas -0,27 0,32                 0,33        1,05 0,40 0,36 0,40 0,39 0,00 554         
Demanda 34           633                  4.575      74           76           4.291 2.878 1.513 2.476           16.550     

Fonte: CEASA, IBGE, MDIC e Pesquisa de Campo. 

Segundo a Tabela 56 a maior margem de lucro será obtida quando a produção do mês de 

outubro for distribuída da seguinte forma: 

� 633 toneladas de melão amarelo forem enviadas de Aracati para Belo Horizonte; 

� 1.495 toneladas de melão amarelo forem enviadas de Aracati para São Paulo; 

� 74 toneladas de melão amarelo forem enviadas de Aracati para Brasília; 

� 3.080 toneladas de melão amarelo forem enviadas de Icapuí para São Paulo; 

� 998 toneladas de melão amarelo forem enviadas de Icapuí para a Holanda; 

� 288 toneladas de melão amarelo forem enviadas de Jaguaruana para a Holanda; 

� 3.055 toneladas de melão amarelo forem enviadas de Quixeré para a Holanda; 

� 2.878 toneladas de melão amarelo forem enviadas de Quixeré para o Reino Unido; 

� 1.513 toneladas de melão amarelo forem enviadas de Quixeré para a Alemanha. 

O lucro gerado com essa distribuição é de R$5.106.440,00. 

 

Tabela 56 - Distribuição da produção (ton.) entre as regiões de produção e consumo, 
outubro/2007 

Fortaleza
Belo 

Horizonte São Paulo Brasília Bahia Holanda
Reino 
Unido Alemanha

Outros 
Mercados Oferta

Aracati 633         1.495      74           589         2.791      
Icapuí 3.080      998         4.078      
Itaiçaba 959         959         
Jaguruana 288         288         
L.doNorte 408         408         
Quixeré 3.005      2.878      1.513      7.396      
Russas 554         554         
Demanda 0 633         4.575      74           0 4.291 2.878 1.513 2.510      16.474     

Fonte: CEASA, IBGE e Pesquisa de Campo. 
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5.4.11  Análise para o mês de novembro de 2007 

Tabela 57 - Oferta, demanda e lucro entre as regiões de produção e consumo, novembro/2007 

Fortaleza Belo Horizonte São Paulo Brasília Bahia Holanda Reino Unido Alemanha
Mercado 
Externo Oferta

Aracati -0,31 0,24                 0,28        0,78 0,44 0,36 0,36 0,32 0,00 4.090      
Icapuí -0,31 0,24                 0,28        0,78 0,44 0,36 0,36 0,32 0,00 5.974      
Itaiçaba -0,31 0,24                 0,28        0,78 0,44 0,36 0,36 0,32 0,00 1.406      
Jaguruana -0,31 0,24                 0,28        0,78 0,44 0,36 0,36 0,32 0,00 422         
L.doNorte -0,31 0,24                 0,28        0,78 0,44 0,36 0,36 0,32 0,00 597         
Quixeré -0,31 0,24                 0,28        0,78 0,44 0,36 0,36 0,32 0,00 10.946    
Russas -0,31 0,24                 0,28        0,78 0,44 0,36 0,36 0,32 0,00 811         
Demanda 67           610                  4.041      55           92           5.330 5.053 1.713 7.286           24.245     

Fonte: CEASA, IBGE, MDIC e Pesquisa de Campo. 

Segundo a Tabela 58 a maior margem de lucro será obtida quando a produção do mês de 

dezembro for distribuída da seguinte forma: 

� 55 toneladas de melão amarelo forem enviadas de Aracati para Brasília; 

� 4.033 toneladas de melão amarelo forem enviadas de Aracati para o Reino Unido; 

� 92 toneladas de melão amarelo forem enviadas de Icapuí para Brasília; 

� 5.882 toneladas de melão amarelo forem enviadas de Icapuí para a Alemanha; 

� 5.330 toneladas de melão amarelo forem enviadas de Quixeré para a Holanda; 

� 1.018 toneladas de melão amarelo forem enviadas de Quixeré para o Reino Unido; 

� 549 toneladas de melão amarelo forem enviadas de Quixeré para a Alemanha. 

O lucro gerado com essa distribuição é de R$ 5.879.180,00. 

Tabela 58 - Distribuição da produção (ton.) entre as regiões de produção e consumo, 
novembro/2007 

Fortaleza
Belo 

Horizonte São Paulo Brasília Bahia Holanda
Reino 
Unido Alemanha

Outros 
Mercados Oferta

Aracati 55           4.035      4.090      
Icapuí 92           5.882      5.974      
Itaiçaba 1.406      1.406      
Jaguruana 422         422         
L.doNorte 597         597         
Quixeré 5.330      1.018      549         4.049      10.946    
Russas 811         811         
Demanda 0 0 0 55           92 5.330 5.053 6.431 7.285      24.246     

Fonte: CEASA, IBGE, MDIC e Pesquisa de Campo. 
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5.4.12  Análise para o mês de dezembro de 2007 

Tabela 59 - Oferta, demanda e lucro entre as regiões de produção e consumo, dezembro/2007 

Fortaleza Belo Horizonte São Paulo Brasília Bahia Holanda Reino Unido Alemanha
Mercado 
Externo Oferta

Aracati -0,41 0,23                 0,25        0,64 0,29 0,38 0,44 0,27 0,00 3.818      
Icapuí -0,41 0,23                 0,25        0,64 0,29 0,38 0,44 0,27 0,00 5.578      
Itaiçaba -0,41 0,23                 0,25        0,64 0,29 0,38 0,44 0,27 0,00 1.312      
Jaguruana -0,41 0,23                 0,25        0,64 0,29 0,38 0,44 0,27 0,00 394         
L.doNorte -0,41 0,23                 0,25        0,64 0,29 0,38 0,44 0,27 0,00 558         
Quixeré -0,41 0,23                 0,25        0,64 0,29 0,38 0,44 0,27 0,00 10.220    
Russas -0,41 0,23                 0,25        0,64 0,29 0,38 0,44 0,27 0,00 758         
Demanda 72           685                  4.903      37           130         5.379 4.177 1.494 5.762           22.638    

Fonte: CEASA, IBGE, MDIC e Pesquisa de Campo. 

Segundo a Tabela 60 a maior margem de lucro será obtida quando a produção do mês de 

novembro for distribuída da seguinte forma: 

� 685 toneladas de melão amarelo forem enviadas de Aracati para Belo Horizonte; 

� 37 toneladas de melão amarelo forem enviadas de Aracati para Brasília; 

� 566 toneladas de melão amarelo forem enviadas de Aracati para a Holanda; 

� 4.903 toneladas de melão amarelo forem enviadas de Icapuí para São Paulo; 

� 394 toneladas de melão amarelo forem enviadas de Jaguaruana para a Holanda; 

� 4.419 toneladas de melão amarelo forem enviadas de Quixeré para a Holanda; 

� 4.177 toneladas de melão amarelo forem enviadas de Quixeré para o Reino Unido; 

� 1.494 toneladas de melão amarelo forem enviadas de Quixeré para a Alemanha. 

O lucro gerado com essa distribuição é de R$ 5.879.180,00. 

Tabela 60 - Distribuição da produção (ton.) entre as regiões de produção e consumo, 
dezembro/2007 

Fortaleza
Belo 

Horizonte São Paulo Brasília Bahia Holanda Reino Unido Alemanha
Outros 

Mercados Oferta
Aracati 685         37           566         2.530      3.818      
Icapuí 4.903      675         5.578      
Itaiçaba 1.312      1.312      
Jaguruana 394         394         
L.doNorte 558         558         
Quixeré 4.419      4.177           1.494      10.090    
Russas 758         758         
Demanda 0 685 4.903 37           0 5.379 4.177 1.494 5.833      22.508     

Fonte: CEASA, IBGE, MDIC e Pesquisa de Campo. 
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5.5  Modelos de otimização por meio da programação linear 

O modelo de planejamento agrícola baseado na técnica de Programação Linear com 

múltiplos objetivos permite investigar conflitos e compromissos entre objetivos de 

desenvolvimento específicos diferentes. È objetivo da programação linear, neste caso, fornecer 

um suporte à análise de decisão para o uso sustentável do solo na identificação da melhor 

distribuição das principais culturas desenvolvidas na região do Agropolo Baixo Jaguaribe-Ce 

(melão, banana, abacaxi, melancia e mamão) a fim de obter padrões de cultivos eficientes. 

Os objetivos considerados envolveram a maximização do lucro e minimização do 

uso de agrotóxicos, do consumo de energia e do uso de água. O processo de decisão utilizado 

gerou vários planos de cultivo alternativos para que o tomador de decisão possa avaliá-los e 

escolher um padrão de cultivo satisfatório. 

Para viabilizar os objetivos propostos neste trabalho, a metodologia utilizada consiste 

na elaboração de um problema de planejamento para a distribuição espacial das culturas citadas 

por meio da modelagem e alocação de recursos escassos para os seguintes objetivos: maximizar 

o lucro, minimizar o uso de água, minimizar o uso de agrotóxicos e minimizar o uso de energia 

de forma individualizada, para que, posteriormente, suas soluções ótimas sejam refinadas na 

programação linear multiobjetiva, por meio do método de análise hierárquica, também 

conhecida como programação linear lexicográfica, sujeito às restrições de mão-de-obra, água, 

energia, área disponível e lucro. 

Para determinar as soluções ótimas, os modelos desenvolvidos foram rodados no 

Programa computacional LINDO – Linear Interactive and Discrete Optimizer, Versão 6.1, 

desenvolvido por Linus e Schrage da Universidade de Chicago (ANDERSON et al. 1989). 

Inicialmente foi feita a otimização de cada objetivo individualmente, depois a 

otimização considerando uma ordem decrescente de prioridade entre os objetivos propostos, 

sendo que a otimização do primeiro objetivo se transforma em meta na otimização do objetivo 

seguinte, seguindo esta ordem de prioridade: maximização do lucro, minimizar o uso de água, 

minimizar o uso de agrotóxicos e minimizar o uso de energia.  

As tabelas 61, 62 e 63 fornecem informações sobre área, mão-de-obra (H/D), energia 

(mil kw/ha), uso de agrotóxico (kg/ha) e de água (mil m³/há), receita (R$), custo (R$) e lucro 

(R$) dos municípios de Aracati, Icapuí, Itaiçaba, Jaguaruana, Limoeiro do Norte, Quixeré e 

Russas, para os anos de 2006 e 2007. 
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Tabela 61 - Distribuição da demanda, por área, água, energia, mão-de-obra, agrotóxico com 
seus respectivos lucros gerados, entre os seguintes municípios: Aracati, Icapuí, 
Itaiçaba, Jaguaruana, Limoeiro do Norte, Quixeré e Russas da região do 
Agropolo Baixo Jaguaribe, no ano de 2006 

Melão Área 
(ha)

Água 
(1000L)

Energia    
(1000 kw)

Mão-de-Obra
(Homem/dia)

Agrotóxico 
(l)

Receita 
(R$)

Custo 
Total (R$)

Lucro 
(R$)

Aracati 1.100,00  7.260         1.650             158.400          41.470           17.115.043,48     13.283.914,93  3.831.128,55      
Icapuí 1.600,00  10.560       2.400             230.400          60.320           23.600.000,00     19.322.058,08  4.277.941,92      
Itaiçaba 300,00     1.980         450                43.200            11.310           4.363.500,00       3.622.885,89     740.614,11         
Jaguaruana 100,00     660            150                14.400            3.770             1.450.000,00       1.207.628,63     242.371,37         
Lim. do Norte 160,00     1.056         240                23.040            6.032             4.800.000,00       1.932.205,81     2.867.794,19      
Quixeré 3.110,00  20.526       4.665             447.840          117.247         80.238.000,00     37.557.250,39  42.680.749,61    
Russas 215,00     1.419         323                30.960            8.106             3.129.652,17       2.596.401,55     533.250,62         
Total 6.585       43.461       9.878             948.240          248.255         134.696.195,65   79.522.345,27  55.173.850,38    

Banana
Área 
(ha)

Água 
(1000L)

Energia    
(1000 kw)

Mão-de-Obra
(Homem/dia)

Agrotóxico 
(l)

Receita 
(R$)

Custo 
Total (R$)

Lucro 
(R$)

Aracati 46,00       1.104         69                   8.878              414                150.458,33           122.227,01        28.231,33           
Icapuí 2,00         48              3                     386                 18                   6.750,00               5.314,22            1.435,78             
Itaiçaba 10,00       240            15                   1.930              90                   35.000,00             26.571,09          8.428,91             
Jaguaruana 95,00       2.280         143                18.335            855                324.900,00           252.425,34        72.474,66           
Lim. do Norte 1.200,00  28.800       1.800             231.600          10.800           15.229.268,29     3.188.530,61     12.040.737,68    
Quixeré 422,00     10.128       633                81.446            3.798             5.718.012,45       1.121.299,93     4.596.712,52      
Russas 270,00     6.480         405                52.110            2.430             1.166.785,71       717.419,39        449.366,33         
Total 2.045       49.080       3.068             394.685          18.405           22.631.174,79     5.433.787,59     17.197.387,20    

-                        

Abacaxi
Área 
(ha)

Água 
(1000L)

Energia    
(1000 kw)

Mão-de-Obra
(Homem/dia)

Agrotóxico 
(l)

Receita 
(R$)

Custo 
Total (R$)

Lucro 
(R$)

Aracati -           -             -                 -                  -                 -                        -                     -                      
Icapuí 12,00       192            58                   2.112              168                433.538,46           170.526,94        263.011,52         
Itaiçaba -           -             -                 -                  -                 -                        -                     -                      
Jaguaruana -           -             -                 -                  -                 -                        -                     -                      
Lim. do Norte 630,00     10.080       3.024             110.880          8.820             52.007.605,26     8.952.664,37     43.054.940,90    
Quixeré -           -             -                 -                  -                 -                        -                     -                      
Russas -           -             -                 -                  -                 -                        -                     -                      
Total 642          10.272       3.082             112.992          8.988             52.441.143,72     9.123.191,31     43.317.952,42    

Melancia
Área 
(ha)

Água 
(1000L)

Energia    
(1000 kw)

Mão-de-Obra
(Homem/dia)

Agrotóxico 
(l)

Receita 
(R$)

Custo 
Total (R$)

Lucro 
(R$)

Aracati 25,00       125            38                   2.250              675                367.500,00           141.326,88        226.173,13         
Icapuí 300,00     1.500         450                27.000            8.100             2.296.875,00       1.695.922,50     600.952,50         
Itaiçaba -           -             -                 -                  -                 -                        -                     -                      
Jaguaruana 20,00       100            30                   1.800              540                125.217,39           113.061,50        12.155,89           
Lim. do Norte 80,00       400            120                7.200              2.160             720.000,00           452.246,00        267.754,00         
Quixeré 200,00     1.000         300                18.000            5.400             1.800.000,00       1.130.615,00     669.385,00         
Russas 20,00       100            30                   1.800              540                306.400,00           113.061,50        193.338,50         
Total 645          3.225         968                58.050            17.415           5.615.992,39       3.646.233,38     1.969.759,02      

Mamão
Área 
(ha)

Água 
(1000L)

Energia    
(1000 kw)

Mão-de-Obra
(Homem/dia)

Agrotóxico 
(l)

Receita 
(R$)

Custo 
Total (R$)

Lucro 
(R$)

Aracati 15,00       285            22                   2.370              719                219.781,76           39.856,63          179.925,13         
Icapuí -           -             -                 -                  -                 -                        -                     -                      
Itaiçaba -           -             -                 -                  -                 -                        -                     -                      
Jaguaruana -           -             -                 -                  -                 -                        -                     -                      
Lim. do Norte 43,00       817            62                   6.794              2.060             727.560,00           114.255,68        613.304,32         
Quixeré 60,00       1.140         86                   9.480              2.874             1.107.000,00       159.426,53        947.573,47         
Russas 8,00         152            12                   1.264              383                86.788,64             21.256,87          65.531,77           
Total 126          2.394         181                19.908            6.035             2.141.130,40       334.795,71        1.806.334,69      

Total Geral 10.043     108.432     17.176           1.533.875       299.097,90    217.525.636,96   98.060.353,26  119.465.283,70  

Fonte: IBGE, BNB e Dados da pesquisa. 
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Tabela 62 - Demanda de água, energia, mão-de-obra, agrotóxicos e área das culturas de 
melão, banana, laranja, limão e goiaba, nos municípios de Aracati, Icapuí, 
Itaiçaba, Jaguaruana, Limoeiro do Norte, Quixeré e Russas da região do 
Agropolo Baixo Jaguaribe, no ano de 2007 

Melão
Área 
(ha)

Água 
(1000L)

Energia    
(1000 kw)

Mão-de-Obra
(Homem/dia)

Agrotóxico 
(l)

Receita 
(R$)

Custo 
Total (R$)

Lucro 
(R$)

Aracati 1.150,00    7.590             1.725             165.600           43.355           17.893.000,00     13.887.729,24    4.005.270,76       
Icapuí 1.700,00    11.220           2.550             244.800           64.090           25.075.000,00     20.529.686,71    4.545.313,29       
Itaiçaba 400,00       2.640             600                57.600             15.080           5.818.000,00       4.830.514,52      987.485,48          
Jaguaruana 120,00       792                180                17.280             4.524             1.740.000,00       1.449.154,36      290.845,64          
Lim. do Norte 170,00       1.122             255                24.480             6.409             5.100.000,00       2.052.968,67      3.047.031,33       
Quixeré 3.115,00    20.559           4.673             448.560           117.436         80.367.000,00     37.617.631,82    42.749.368,18     
Russas 230,00       1.518             345                33.120             8.671             3.348.000,00       2.777.545,85      570.454,15          
Total 6.885,00    45.441,00      10.327,50      991.440,00      259.564,50    139.341.000,00   83.145.231,16    56.195.768,84     

Banana
Área 
(ha)

Água 
(1000L)

Energia    
(1000 kw)

Mão-de-Obra
(Homem/dia)

Agrotóxico 
(l)

Receita 
(R$)

Custo 
Total (R$)

Lucro 
(R$)

Aracati 48,00         1.152             72                   9.264                432                157.000,00          127.541,22         29.458,78            
Icapuí 8,00           192                12                   1.544                72                   27.000,00            21.256,87            5.743,13              
Itaiçaba 10,00         240                15                   1.930                90                   35.000,00            26.571,09            8.428,91              
Jaguaruana 100,00       2.400             150                19.300             900                342.000,00          265.710,88         76.289,12            
Lim. do Norte 1.230,00    29.520           1.845             237.390           11.070           15.610.000,00     3.268.243,88      12.341.756,12     
Quixeré 482,00       11.568           723                93.026             4.338             6.531.000,00       1.280.726,46      5.250.273,54       
Russas 280,00       6.720             420                54.040             2.520             1.210.000,00       743.990,48         466.009,52          
Total 2.158,00    51.792,00      3.237,00        416.494,00      19.422,00      23.912.000,00     5.734.040,88      18.177.959,12     

-                       

Abacaxi
Área 
(ha)

Água 
(1000L)

Energia    
(1000 kw)

Mão-de-Obra
(Homem/dia)

Agrotóxico 
(l)

Receita 
(R$)

Custo 
Total (R$)

Lucro 
(R$)

Aracati -             -                 -                 -                   -                 -                       -                       -                       
Icapuí 39,00         624                187                6.864                546                1.425.665,01       554.212,56         871.452,46          
Itaiçaba -             -                 -                 -                   -                 -                       -                       -                       
Jaguaruana -             -                 -                 -                   -                 -                       -                       -                       
Lim. do Norte 1.140,00    18.240           5.472             200.640           15.960           94.109.000,00     16.200.059,33    77.908.940,67     
Quixeré -             -                 -                 -                   -                 -                       -                       -                       
Russas -             -                 -                 -                   -                 -                       -                       -                       
Total 1.179,00    18.864,00      5.659,20        207.504,00      16.506,00      95.534.665,01     16.754.271,88    78.780.393,13     

Melancia
Área 
(ha)

Água 
(1000L)

Energia    
(1000 kw)

Mão-de-Obra
(Homem/dia)

Agrotóxico 
(l)

Receita 
(R$)

Custo 
Total (R$)

Lucro 
(R$)

Aracati 30,00         150                45                   2.700                810                441.000,00          169.592,25         271.407,75          
Icapuí 320,00       1.600             480                28.800             8.640             2.450.000,00       1.808.984,00      641.016,00          
Itaiçaba -             -                 -                 -                   -                 -                       -                       -                       
Jaguaruana 23,00         115                35                   2.070                621                150.000,00          130.020,73         19.979,28            
Lim. do Norte 135,00       675                203                12.150             3.645             1.215.000,00       763.165,13         451.834,88          
Quixeré 195,00       975                293                17.550             5.265             1.755.000,00       1.102.349,63      652.650,38          
Russas 25,00         125                38                   2.250                675                383.000,00          141.326,88         241.673,13          
Total 728,00       3.640,00        1.092,00        65.520,00        19.656,00      6.394.000,00       4.115.438,60      2.278.561,40       

Mamão
Área 
(ha)

Água 
(1000L)

Energia    
(1000 kw)

Mão-de-Obra
(Homem/dia)

Agrotóxico 
(l)

Receita 
(R$)

Custo 
Total (R$)

Lucro 
(R$)

Aracati 20,00         380                29                   3.160                958                294.000,00          53.142,18            240.857,82          
Icapuí -             -                 -                 -                   -                 -                       -                       -                       
Itaiçaba -             -                 -                 -                   -                 -                       -                       -                       
Jaguaruana -             -                 -                 -                   -                 -                       -                       -                       
Lim. do Norte 25,00         475                36                   3.950                1.198             423.000,00          66.427,72            356.572,28          
Quixeré 100,00       1.900             144                15.800             4.790             1.845.000,00       265.710,88         1.579.289,12       
Russas 14,00         266                20                   2.212                671                152.000,00          37.199,52            114.800,48          
Total 159 3021 228,96           25.122,00        7.616,10        2.714.000,00       422.480,31         2.291.519,69       

Total Geral 11.109,00  122.758,00    20.544,66      1.706.080,00   322.764,60    267.895.665,01   110.171.462,84  157.724.202,17   

Fonte: IBGE, BNB e Dados da pesquisa. 
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Tabela 63 - Produtividade (t/ha), produção (mil t), Valor da produção (R$mil), preço (R$/kg), 

e coeficientes técnicos das culturas do melão, banana, laranja, limão e goiaba 

cultivados nos municípios de Aracati, Icapuí, Itaiçaba, Jaguaruana, Limoeiro do 

Norte, Quixeré e Russas, no ano de 2007 

Melão Produtividade
(t/ha)

Produção
(t)

Valor
 (Mil R$)

Preço
(R$/kg)

Água
(1.000 m³)

Energia 
(1.000 Kw)

Mão-de-obra
 (H/D)

Agrotóxico
(L/ha)

Aracati 25.300              27.500       16.912,10   0,61        6,60              1,50              144,00                37,70            
Icapuí 25.000              40.000       23.600,00   0,59        6,60              1,50              144,00                37,70            
Itaiçaba 25.000              7.500         4.363,50     0,58        6,60              1,50              144,00                37,70            
Jaguaruana 25.000              2.500         1.450,00     0,58        6,60              1,50              144,00                37,70            

Lim. do Norte 25.000              4.000         4.800,00     1,20        6,60              1,50              144,00                37,70            

Quixeré 25.000              77.750       80.238,00   1,03        6,60              1,50              144,00                37,70            
Russas 25.100              5.375         3.117,18     0,58        6,60              1,50              144,00                37,70            

Banana Produtividade
(t/ha)

Produção
(t)

Valor
 (Mil R$)

Preço
(R$/kg)

Água
(1.000 m³)

Energia 
(1.000 Kw)

Mão-de-obra
 (H/D)

Agrotóxico
(L/ha)

Aracati 13.208              598            148,09        0,25        24,00            1,50              193,00                9,00              
Icapuí 14.000              28              6,75            0,24        24,00            1,50              193,00                9,00              
Itaiçaba 14.600              145            34,76          0,24        24,00            1,50              193,00                9,00              
Jaguaruana 14.300              1.349         322,63        0,24        24,00            1,50              193,00                9,00              
Lim. do Norte 22.900              27.480       15.229,27   0,55        24,00            1,50              193,00                9,00              
Quixeré 25.000              10.550       5.718,01     0,54        24,00            1,50              193,00                9,00              
Russas 18.000              4.860         1.166,79     0,24        24,00            1,50              193,00                9,00              

-              

Abacaxi Produtividade
(t/ha)

Produção
(t)

Valor
 (Mil R$)

Preço
(R$/kg)

Água
(1.000 m³)

Energia 
(1.000 Kw)

Mão-de-obra
 (H/D)

Agrotóxico
(L/ha)

Aracati 67.974              -             -              0,88        16,00            4,80              176,00                14,00            
Icapuí 67.205              804            432,22        0,54        16,00            4,80              176,00                14,00            
Itaiçaba 67.974              -             -              0,88        16,00            4,80              176,00                14,00            
Jaguaruana 67.974              -             -              0,88        16,00            4,80              176,00                14,00            
Lim. do Norte 68.000              42.840       52.007,61   1,21        16,00            4,80              176,00                14,00            
Quixeré 67.974              -             -              0,88        16,00            4,80              176,00                14,00            
Russas 67.974              -             -              0,88        16,00            4,80              176,00                14,00            

Melancia Produtividade
(t/ha)

Produção
(t)

Valor
 (Mil R$)

Preço
(R$/kg)

Água
(1.000 m³)

Energia 
(1.000 Kw)

Mão-de-obra
 (H/D)

Agrotóxico
(L/ha)

Aracati 60.000              1.500         367,50        0,25        5,00              1,50              90,00                  27,00            
Icapuí 30.000              9.000         2.296,88     0,26        5,00              1,50              90,00                  27,00            
Itaiçaba 32.109              -             -              0,27        5,00              1,50              90,00                  27,00            
Jaguaruana 24.000              480            125,22        0,26        5,00              1,50              90,00                  27,00            
Lim. do Norte 30.000              2.400         720,00        0,30        5,00              1,50              90,00                  27,00            
Quixeré 30.000              6.000         1.800,00     0,30        5,00              1,50              90,00                  27,00            
Russas 60.000              1.200         306,40        0,26        5,00              1,50              90,00                  27,00            

Mamão Produtividade
(t/ha)

Produção
(t)

Valor
 (Mil R$)

Preço
(R$/kg)

Água
(1.000 m³)

Energia 
(1.000 Kw)

Mão-de-obra
 (H/D)

Agrotóxico
(L/ha)

Aracati 61.200              918            219,78        0,24        19,00            1,44              158,00                47,90            
Icapuí 74.873              -             -              0,23        19,00            1,44              158,00                47,90            
Itaiçaba 74.289              -             -              0,23        19,00            1,44              158,00                47,90            
Jaguaruana 74.289              -             -              0,23        19,00            1,44              158,00                47,90            
Lim. do Norte 78.000              3.354         727,56        0,22        19,00            1,44              158,00                47,90            
Quixeré 80.000              4.800         1.107,00     0,23        19,00            1,44              158,00                47,90            
Russas 45.250              362            86,79          0,24        19,00            1,44              158,00                47,90            

Fonte: IBGE, BNB e Dados da pesquisa. 
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Nas tabelas 64 e 65 temos os resultados obtidos, segundo um modelo de 

programação linear que objetiva a maximização do lucro para o plano anual de cultivo 

sustentável na região do Agropolo Baixo Jaguaribe. 

O uso do solo proposto por este modelo é o cultivo de 6.482 ha de melão, 1.507 ha 

de banana, 1.610 ha de abacaxi, 273 ha de melancia e 295 ha de mamão, somando uma área 

total de 10.166 ha. Com este plano anual de cultivo a região do Agropolo Baixo Jaguaribe 

obtém um lucro anual de R$ 175,6 milhões, sendo necessário o uso de 301 mil litros de 

agrotóxicos, 111,6 mil m³ água e 20.545 mil kw de energia.  

O total de mão-de-obra empregada com este plano de cultivo foi de 1,6 milhões de 

homens/dia, tendo apresentado as seguintes relações médias: lucro/água = R$573,18/1.000m³; 

lucro/energia = R$8.551,07/mil Kw; lucro/mão-de-obra = R$111,28/hd; lucro/agrotóxico = 

R$581,84/kg; lucro/área = R$17.280,73/ha; agrotóxico/área = 29,70 L/ha; agrotóxico/mão-de-

obra = 0,19L/hd; energia/área = 2,02 mil kw/ha; água/área = 10,98 mil m³/ha; Mão-de-

obra/área = 155,29homens dia/ha e a relação benefício/custo que foi de 2, 65 (Tabela 64). 

Tabela 64 - Relações obtidas com o objetivo de maximização do lucro 

Relações Unidade Valor 

Lucro/água                    (R$/1.000 m³)        573,18  

Lucro/energia                (R$/ 1.000 kw)     8.551,07  

Lucro/Mão-de-obra  (R$/HD)        111,28  

Lucro/Agrotóxicos (R$/L)       581,84  

Lucro/Área (R$/ha)   17.280,73  

Agrotóxico/Área (L/ha)         29,70  

Agrotóxico/Mão-de-obra (L/HD) 0,19  

Energia/Área (1.000 kw/ha)           2,02  

Água/Área (1.000 m³/ha)          10,98  

Mão-de-obra/Área (HD/ha)        155,29  

Benefício/Custo (R$/R$)           2,65  
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O plano de cultivo proposto segundo o modelo de maximização do lucro está 

apresentado na Tabela 65.  
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Tabela 65 - Solução do modelo de Programação Linear para o objetivo de maximização do 

lucro por município, ano de 2007 

Melão
Área 
(ha)

Água 
(1.000 m³)

Energia    
(1000 kw)

Mão-de-Obra
(Homem/dia)

Agrotóxico 
(l)

Receita 
(R$)

Custo 
Total (R$)

Lucro 
(R$)

Aracati 1.037,50  6.847         1.556             149.399              39.114           16.142.537,05       12.529.099,86       3.613.437,19          
Icapuí 1.691,39  11.163       2.537             243.560              63.765           24.947.972,10       20.425.684,99       4.522.287,11          
Itaiçaba 248,30     1.639         372                35.755                9.361             3.611.509,11         2.998.529,94         612.979,17             
Jaguaruana 68,12       450            102                9.809                  2.568             987.744,58            822.640,44            165.104,14             
Lim. do Norte -           -             -                 -                      -                 -                         -                         -                          
Quixeré 3.325,57  21.949       4.988             478.882              125.374         85.799.695,16       40.160.530,35       45.639.164,81        
Russas 110,74     731            166                15.947                4.175             1.611.984,41         1.337.323,96         274.660,45             
Total 6.482       42.779       9.722             933.352              244.357         133.101.442,43     78.273.809,55       54.827.632,87        

Banana
Área 
(ha)

Água 
(1.000 m³)

Energia    
(1000 kw)

Mão-de-Obra
(Homem/dia)

Agrotóxico 
(l)

Receita 
(R$)

Custo 
Total (R$)

Lucro 
(R$)

Aracati -           -             -                 -                      -                 -                         -                         -                          
Icapuí -           -             -                 -                      -                 -                         -                         -                          
Itaiçaba -           -             -                 -                      -                 -                         -                         -                          
Jaguaruana 70,30       1.687         105                13.568                633                240.424,92            186.793,91            53.631,01               
Lim. do Norte 732,34     17.576       1.099             141.341              6.591             9.294.133,32         1.945.899,70         7.348.233,62          
Quixeré 422,79     10.147       634                81.599                3.805             5.728.773,14         1.123.410,10         4.605.363,04          
Russas 281,74     6.762         423                54.376                2.536             1.217.524,91         748.617,31            468.907,61             
Total 1.507       36.172       2.261             290.884              13.565           16.480.856,29       4.004.721,01         12.476.135,28        

Abacaxi
Área 
(ha)

Água 
(1.000 m³)

Energia    
(1000 kw)

Mão-de-Obra
(Homem/dia)

Agrotóxico 
(l)

Receita 
(R$)

Custo 
Total (R$)

Lucro 
(R$)

Aracati 29,58       473            142                5.206                  414                1.760.918,19         420.349,59            1.340.568,60          
Icapuí 108,76     1.740         522                19.141                1.523             3.929.220,71         1.545.509,90         2.383.710,81          
Itaiçaba 41,39       662            199                7.285                  579                2.463.945,18         588.169,49            1.875.775,70          
Jaguaruana 13,56       217            65                   2.386                  190                807.002,79            192.640,01            614.362,78             
Lim. do Norte 1.372,90  21.966       6.590             241.631              19.221           113.335.638,18     19.509.760,62       93.825.877,56        
Quixeré 43,64       698            209                7.680                  611                2.597.699,20         620.097,97            1.977.601,23          
Russas 0,20         3                1                     36                       3                     12.022,38              2.869,87                9.152,52                 
Total 1.610       25.760       7.728             283.365              22.540           124.906.446,64     22.879.397,45       102.027.049,19      

Melancia
Área 
(ha)

Água 
(1.000 m³)

Energia    
(1000 kw)

Mão-de-Obra
(Homem/dia)

Agrotóxico 
(l)

Receita 
(R$)

Custo 
Total (R$)

Lucro 
(R$)

Aracati 22,02       110            33                   1.982                  595                323.723,19            58.514,81              265.208,38             
Icapuí 102,18     511            153                9.196                  2.759             782.313,76            271.502,73            510.811,02             
Itaiçaba -           -             -                 -                      -                 -                         -                         -                          
Jaguaruana 17,44       87              26                   1.569                  471                113.728,98            46.335,84              67.393,14               
Lim. do Norte -           -             -                 -                      -                 -                         -                         -                          
Quixeré -           -             -                 -                      -                 -                         -                         -                          
Russas 131,21     656            197                11.809                3.543             2.010.124,91         348.637,12            1.661.487,79          
Total 273          1.364         409                24.556                7.367             3.229.890,85         724.990,51            2.504.900,34          

Mamão
Área 
(ha)

Água 
(1.000 m³)

Energia    
(1000 kw)

Mão-de-Obra
(Homem/dia)

Agrotóxico 
(l)

Receita 
(R$)

Custo 
Total (R$)

Lucro 
(R$)

Aracati 96,90       1.841         140                15.310                4.642             1.424.456,95         257.478,72            1.166.978,23          
Icapuí 11,67       222            17                   1.845                  559                199.276,06            31.020,71              168.255,35             
Itaiçaba 30,47       579            44                   4.815                  1.460             520.155,19            80.971,01              439.184,18             
Jaguaruana 45,59       866            66                   7.203                  2.184             778.106,60            121.125,54            656.981,06             
Lim. do Norte 84,76       1.610         122                13.392                4.060             1.434.140,15         225.216,69            1.208.923,45          
Quixeré -           -             -                 -                      -                 -                         -                         -                          
Russas 25,11       477            36                   3.967                  1.203             272.599,80            66.714,36              205.885,44             

Total 295          5.596         424                46.532                14.107           4.628.734,74         782.527,03            3.846.207,71          

Total Geral 10.166     111.671    20.545           1.578.689          301.935         282.347.370,95     106.665.445,56     175.681.925,39      

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Nas tabelas 66 e 67 temos os resultados obtidos, segundo um modelo de 

programação linear que objetiva a minimização do uso de água para o plano anual de cultivo 

sustentável na região do Agropolo Baixo Jaguaribe.  

O uso do solo proposto por este modelo é o cultivo de: 7.235 ha de melão, 1.015 ha 

de banana, 1.441 ha de abacaxi, 471 ha de melancia, somando uma área total para o cultivo de 

10.163 ha. Com este plano anual de cultivo a região do Agropolo Baixo Jaguaribe obtém um 

lucro anual de R$ 170,5 milhões, sendo necessário o uso de 315 mil litros de agrotóxicos, 

97,5 milhões m³ água, 20,0 milhões kw/h de energia.  

O total de mão-de-obra empregada com este plano de cultivo é de 1,5 milhões de 

homens/dia, tendo apresentado as seguintes relações médias: lucro/água = R$1.748,02/mil m³; 

lucro/energia = R$ 8.524,28/1.000Kw; lucro/mão-de-obra = R$111,15/hd; lucro/agrotóxico = 

R$541,60/L; lucro/área = R$16.776,36/ha; agrotóxico/área = 30,98 L/ha; agrotóxico/mão-de-

obra = 0,21L/HD; energia/área = 1,97 mil kw/ha; água/área = 9,60 mil m³/ha; Mão-de-

obra/área = 151 HD/ha e a relação benefício/custo que foi de 2,52 (Tabela 66). 

Tabela 66 - Relações obtidas com o objetivo de minimização do uso de água 

Relações Unidade Valor 

Lucro/água                    (R$/1.000 m³)        1.748,02  

Lucro/energia                (R$/ 1.000 kw)        8.524,28  

Lucro/Mão-de-obra  (R$/HD)           111,15  

Lucro/Agrotóxicos (R$/L)           541,60  

Lucro/Área (R$/ha)      16.776,36  

Agrotóxico/Área (L/ha)             30,98  

Agrotóxico/Mão-de-obra (L/HD)              0,21  

Energia/Área (1.000 kw/ha)              1,97  

Água/Área (1.000 m³/ha)              9,60  

Mão-de-obra/Área (HD/ha)           150,93  

Benefício/Custo (R$/R$)              2,52  
 
Fonte: Dados da pesquisa. 

O plano de cultivo proposto pelo modelo de minimização do uso de água está 

disposto na Tabela 67.  
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Tabela 67 - Solução do modelo de Programação Linear para o objetivo de minimização do 

uso de água por município, ano de 2007. 

Melão
Área 
(ha)

Água 
(1.000 m³)

Energia    
(1000 kw)

Mão-de-Obra
(Homem/dia)

Agrotóxico 
(l)

Receita 
(R$)

Custo 
Total (R$)

Lucro 
(R$)

Aracati 1.193,74  7.879         1.791             171.898               45.004           18.573.495,44     14.415.898,72       4.157.596,72          
Icapuí 1.578,93  10.421       2.368             227.365               59.526           23.289.155,27     19.067.559,78       4.221.595,49          
Itaiçaba 313,40     2.068         470                45.130                 11.815           4.558.443,30       3.784.741,59         773.701,71             
Jaguaruana 140,81     929            211                20.276                 5.308             2.041.690,76       1.700.416,70         341.274,06             
Lim. do Norte 408,00     2.693         612                58.752                 15.382           12.240.081,48     4.927.157,61         7.312.923,87          
Quixeré 3.327,91  21.964       4.992             479.219               125.462         85.859.993,84     40.188.754,54       45.671.239,30        
Russas 272,27     1.797         408                39.207                 10.265           3.963.352,88       3.288.050,88         675.302,00             
Total 7.235       47.751       10.853           1.041.848            272.762         150.526.212,97   87.372.579,80       63.153.633,16        

Banana
Área 
(ha)

Água 
(1.000 m³)

Energia    
(1000 kw)

Mão-de-Obra
(Homem/dia)

Agrotóxico 
(l)

Receita 
(R$)

Custo 
Total (R$)

Lucro 
(R$)

Aracati -           -             -                 -                       -                 -                       -                          -                          
Icapuí -           -             -                 -                       -                 -                       -                          -                          
Itaiçaba -           -             -                 -                       -                 -                       -                          -                          
Jaguaruana 62,60       1.502         94                   12.081                 563                214.078,19          166.324,29            47.753,91               
Lim. do Norte 411,72     9.881         618                79.461                 3.705             5.225.106,58       1.093.973,26         4.131.133,32          
Quixeré 310,93     7.462         466                60.010                 2.798             4.213.104,71       826.188,13            3.386.916,58          
Russas 229,98     5.520         345                44.386                 2.070             993.849,44          611.086,38            382.763,06             
Total 1.015       24.365       1.523             195.939               9.137             10.646.138,93     2.697.572,06         7.948.566,87          

-                       

Abacaxi
Área 
(ha)

Água 
(1.000 m³)

Energia    
(1000 kw)

Mão-de-Obra
(Homem/dia)

Agrotóxico 
(l)

Receita 
(R$)

Custo 
Total (R$)

Lucro 
(R$)

Aracati -           -             -                 -                       -                 -                       -                          -                          
Icapuí -           -             -                 -                       -                 -                       -                          -                          
Itaiçaba -           -             -                 -                       -                 -                       -                          -                          
Jaguaruana 12,37       198            59                   2.178                   173                736.649,88          175.846,03            560.803,85             
Lim. do Norte 1.371,03  21.936       6.581             241.300               19.194           113.180.561,41   19.483.065,48       93.697.495,92        
Quixeré 43,64       698            209                7.680                   611                2.597.699,20       620.097,97            1.977.601,23          
Russas 14,43       231            69                   2.540                   202                859.193,10          205.098,38            654.094,72             
Total 1.441       23.064       6.919             253.699               20.181           117.374.103,58   20.484.107,86       96.889.995,72        

Melancia
Área 
(ha)

Água 
(1.000 m³)

Energia    
(1000 kw)

Mão-de-Obra
(Homem/dia)

Agrotóxico 
(l)

Receita 
(R$)

Custo 
Total (R$)

Lucro 
(R$)

Aracati -           -             -                 -                       -                 -                       -                          -                          
Icapuí 361,47     1.807         542                32.533                 9.760             2.767.537,17       960.476,41            1.807.060,77          
Itaiçaba -           -             -                 -                       -                 -                       -                          -                          
Jaguaruana -           -             -                 -                       -                 -                       -                          -                          
Lim. do Norte -           -             -                 -                       -                 -                       -                          -                          
Quixeré 109,52     548            164                9.857                   2.957             985.696,45          291.011,42            694.685,03             
Russas -           -             -                 -                       -                 -                       -                          -                          
Total 471          2.355         706                42.390                 12.717           3.753.233,62       1.251.487,83         2.501.745,80          

Mamão
Área 
(ha)

Água 
(1.000 m³)

Energia    
(1000 kw)

Mão-de-Obra
(Homem/dia)

Agrotóxico 
(l)

Receita 
(R$)

Custo 
Total (R$)

Lucro 
(R$)

Aracati -           -             -                 -                       -                 -                       -                          -                          
Icapuí -           -             -                 -                       -                 -                       -                          -                          
Itaiçaba -           -             -                 -                       -                 -                       -                          -                          
Jaguaruana -           -             -                 -                       -                 -                       -                          -                          
Lim. do Norte -           -             -                 -                       -                 -                       -                          -                          
Quixeré -           -             -                 -                       -                 -                       -                          -                          
Russas -           -             -                 -                       -                 -                       -                          -                          
Total -           -             -                 -                       -                 -                       -                          -                          

Total Geral 10.163     97.535       20.001           1.533.875            314.796         282.299.689,10   111.805.747,55     170.493.941,55      

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Nas tabelas 68 e 69 temos os resultados obtidos, segundo um modelo de 

programação linear que objetiva a minimização do uso de energia para o plano anual de 

cultivo sustentável na região do Agropolo Baixo Jaguaribe. 

O uso do solo proposto por este modelo é o cultivo de 6.250 ha de melão, 2.759 ha 

de banana, 362 ha de melancia e 672 ha de mamão, somando uma área total para o cultivo de 

10.043 ha. Com este plano anual de cultivo a região do Agropolo Baixo Jaguaribe obtém um 

lucro anual de R$ 88,5 milhões, sendo necessário o uso de 302,4 mil litros de agrotóxicos, 

122,0 milhões m³ água, 15,0 milhões kw/h de energia.  

O total de mão-de-obra empregada com este plano de cultivo foi de 1,6 milhões de 

homens/dia, tendo apresentado as seguintes relações médias: lucro/água = R$725,67/ mil m³; 

lucro/energia = R$5.894,64/mil Kw; lucro/mão-de-obra = R$56,36/HD; lucro/agrotóxico = 

R$292,86/L; lucro/área = R$8.818,31/ha; agrotóxico/área = 30,11 L/ha; agrotóxico/mão-de-

obra = 0,19 L/HD; energia/área = 1,50 mil kw/ha; água/área = 12,15 mil m³/ha; Mão-de-

obra/área = 156 HD/ha e a relação benefício/custo que foi de 2,04 (Tabela 68). 

Tabela 68 - Relações obtidas com o objetivo de minimização do uso de energia 

Relações Unidade Valor 

Lucro/água                    (R$/1.000 m³)           725,67  

Lucro/energia                (R$/ 1.000 kw)        5.894,64  

Lucro/Mão-de-obra  (R$/HD)             56,36  

Lucro/Agrotóxicos (R$/L)           292,86  

Lucro/Área (R$/ha)        8.818,31  

Agrotóxico/Área (L/ha)             30,11  

Agrotóxico/Mão-de-obra (L/HD)              0,19  

Energia/Área (1.000 kw/ha)              1,50  

Água/Área (1.000 m³/ha)             12,15  

Mão-de-obra/Área (HD/ha)           156,45  

Benefício/Custo (R$/R$)              2,04  
 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O plano de cultivo proposto pelo modelo de minimização do uso de energia está 

demonstrado na Tabela 69.  
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Tabela 69 - Solução do modelo de Programação Linear para o objetivo de minimização do 

uso de energia por município, ano de 2007. 

Melão
Área 
(ha)

Água 
(1.000 m³)

Energia    
(1000 kw)

Mão-de-Obra
(Homem/dia)

Agrotóxico 
(l)

Receita 
(R$)

Custo 
Total (R$)

Lucro 
(R$)

Aracati 1.046,20       6.905             1.569             150.652              39.442           16.277.887,42         12.634.152,64        3.643.734,78       
Icapuí 1.468,55       9.692             2.203             211.471              55.364           21.661.077,20         17.734.601,34        3.926.475,86       
Itaiçaba 251,86          1.662             378                36.268                9.495             3.663.356,98           3.041.577,70          621.779,28          
Jaguaruana 96,62            638                145                13.913                3.642             1.400.948,01           1.166.775,81          234.172,20          
Lim. do Norte -                -                 -                 -                      -                 -                           -                          -                       
Quixeré 3.192,36       21.070           4.789             459.700              120.352         82.362.947,47         38.551.881,16        43.811.066,31     
Russas 194,37          1.283             292                27.990                7.328             2.829.392,60           2.347.302,17          482.090,43          
Total 6.250            41.250           9.375             899.994              235.623         128.195.609,68       75.476.290,83        52.719.318,85     

Banana
Área 
(ha)

Água 
(1.000 m³)

Energia    
(1000 kw)

Mão-de-Obra
(Homem/dia)

Agrotóxico 
(l)

Receita 
(R$)

Custo 
Total (R$)

Lucro 
(R$)

Aracati 52,39            1.257             79                   10.111                472                171.357,60              139.204,83             32.152,77            
Icapuí -                -                 -                 -                      -                 -                           -                          -                       
Itaiçaba 22,62            543                34                   4.366                  204                79.176,54                60.108,77               19.067,77            
Jaguaruana 84,01            2.016             126                16.214                756                287.315,64              223.224,84             64.090,81            
Lim. do Norte 1.833,96       44.015           2.751             353.954              16.506           23.274.876,29         4.873.028,31          18.401.847,98     
Quixeré 507,86          12.189           762                98.017                4.571             6.881.380,07           1.349.435,85          5.531.944,22       
Russas 258,44          6.203             388                49.880                2.326             1.116.850,19           686.715,62             430.134,57          
Total 2.759            66.223           4.139             532.542              24.834           31.810.956,33         7.331.718,22          24.479.238,12     

-                           

Abacaxi Área 
(ha)

Água 
(1.000 m³)

Energia    
(1000 kw)

Mão-de-Obra
(Homem/dia)

Agrotóxico 
(l)

Receita 
(R$)

Custo 
Total (R$)

Lucro 
(R$)

Aracati -                -                 -                 -                      -                 -                           -                          -                       
Icapuí -                -                 -                 -                      -                 -                           -                          -                       
Itaiçaba -                -                 -                 -                      -                 -                           -                          -                       
Jaguaruana -                -                 -                 -                      -                 -                           -                          -                       
Lim. do Norte -                -                 -                 -                      -                 -                           -                          -                       
Quixeré -                -                 -                 -                      -                 -                           -                          -                       
Russas -                -                 -                 -                      -                 -                           -                          -                       
Total -                -                 -                 -                      -                 -                           -                          -                       

Melancia Área 
(ha)

Água 
(1.000 m³)

Energia    
(1000 kw)

Mão-de-Obra
(Homem/dia)

Agrotóxico 
(l)

Receita 
(R$)

Custo 
Total (R$)

Lucro 
(R$)

Aracati 39,37            197                59                   3.543                  1.063             578.683,24              104.600,30             474.082,95          
Icapuí 322,86          1.614             484                29.057                8.717             2.471.880,41           857.868,45             1.614.011,96       
Itaiçaba -                -                 -                 -                      -                 -                           -                          -                       
Jaguaruana -                -                 -                 -                      -                 -                           -                          -                       
Lim. do Norte -                -                 -                 -                      -                 -                           -                          -                       
Quixeré -                -                 -                 -                      -                 -                           -                          -                       
Russas -                -                 -                 -                      -                 -                           -                          -                       
Total 362               1.811             543                32.600                9.780             3.050.563,65           962.468,74             2.088.094,91       

Mamão
Área 
(ha)

Água 
(1.000 m³)

Energia    
(1000 kw)

Mão-de-Obra
(Homem/dia)

Agrotóxico 
(l)

Receita 
(R$)

Custo 
Total (R$)

Lucro 
(R$)

Aracati 48,05            913                69                   7.592                  2.302             706.319,79              127.671,33             578.648,46          
Icapuí 122,59          2.329             177                19.370                5.872             2.092.588,89           325.747,09             1.766.841,80       
Itaiçaba 35,51            675                51                   5.611                  1.701             606.203,02              94.365,82               511.837,20          
Jaguaruana 34,37            653                49                   5.431                  1.646             586.709,91              91.331,39               495.378,52          
Lim. do Norte 279,04          5.302             402                44.088                13.366           4.721.375,53           741.442,59             3.979.932,94       
Quixeré 91,78            1.744             132                14.501                4.396             1.693.320,85           243.866,55             1.449.454,30       
Russas 60,18            1.143             87                   9.509                  2.883             653.409,90              159.911,43             493.498,47          

Total 672               12.759           967                106.102              32.166           11.059.927,88         1.784.336,19          9.275.591,69       

Total Geral 10.043          122.043         15.024           1.571.238           302.403         174.117.057,55       85.554.813,98        88.562.243,56     

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Nas tabelas 70 e 71 temos os resultados obtidos, segundo um modelo de 

programação linear que objetiva a minimização do uso de agrotóxico para o plano anual de 

cultivo sustentável na região do Agropolo Baixo Jaguaribe. 

O uso do solo proposto por este modelo é o cultivo de 5.618 ha de melão, 2.604 ha 

de banana, 884 ha de abacaxi e 937 ha de melancia, somando uma área total para o cultivo de 

10.043 ha. Com este plano anual de cultivo a região do Agropolo Baixo Jaguaribe obtém um 

lucro anual de R$ 126,7 milhões, sendo necessário o uso de 272,9 mil litros de agrotóxicos, 

118,4 milhões m³ água, 17,9 milhões kw/h de energia.  

O total de mão-de-obra empregada com este plano de cultivo foi de 1,5 milhões de 

homens/dia, tendo apresentado as seguintes relações médias: lucro/água = R$1,070,19/mil m³; 

lucro/energia = R$7.047,52/mil Kw; lucro/mão-de-obra = R$81,67/HD; lucro/agrotóxico = 

R$464,31/L; lucro/área = R$12.617,24/ha; agrotóxico/área = 27,17 L/ha; agrotóxico/mão-de-

obra = 0,18 L/HD; energia/área = 1,79 mil kw/ha; água/área = 11,79 mil m³/ha; Mão-de-

obra/área = 155 h/d/ha e a relação benefício/custo que foi de 2,41 (Tabela 70). 

Tabela 70 - Relações obtidas com o objetivo de minimização do uso de agrotóxico 

Relações Unidade Valor 

Lucro/água                    (R$/1.000 m³)        1.070,19  

Lucro/energia                (R$/ 1.000 kw)        7.047,52  

Lucro/Mão-de-obra  (R$/HD)             81,67  

Lucro/Agrotóxicos (R$/L)           464,31  

Lucro/Área (R$/ha)      12.617,24  

Agrotóxico/Área (L/ha)             27,17  

Agrotóxico/Mão-de-obra (L/HD)              0,18  

Energia/Área (1.000 kw/ha)              1,79  

Água/Área (1.000 m³/ha)             11,79  

Mão-de-obra/Área (HD/ha)           154,48  

Benefício/Custo (R$/R$)              2,41  
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Segundo o modelo de minimização do uso de agrotóxico, o plano de cultivo proposto 

pelo modelo de minimização do uso de energia pode ser visualizado na Tabela 71.  
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Tabela 71 - Solução do modelo de Programação Linear para o objetivo de minimização do 

uso de agrotóxico por município, ano de 2007. 

Melão Área 
(ha)

Água 
(1.000 m³)

Energia    
(1000 kw)

Mão-de-Obra
(Homem/dia)

Agrotóxico 
(l)

Receita 
(R$)

Custo 
Total (R$)

Lucro 
(R$)

Aracati 1.021,64  6.743         1.532             147.117             38.516           15.895.878,67     12.337.654,90     3.558.223,77        
Icapuí 1.384,05  9.135         2.076             199.303             52.179           20.414.718,41     16.714.168,42     3.700.549,99        
Itaiçaba 194,62     1.284         292                28.025               7.337             2.830.756,93       2.350.294,34       480.462,59           
Jaguaruana 60,66       400            91                   8.735                 2.287             879.607,77          732.578,99          147.028,79           
Lim. do Norte -           -             -                 -                     -                 -                       -                       -                        
Quixeré 2.810,09  18.547       4.215             404.652             105.940         72.500.223,50     33.935.405,26     38.564.818,24      
Russas 147,07     971            221                21.178               5.544             2.140.771,35       1.776.012,71       364.758,63           
Total 5.618       37.080       8.427             809.010             211.803         114.661.956,63   67.846.114,62     46.815.842,02      

Banana
Área 
(ha)

Água 
(1.000 m³)

Energia    
(1000 kw)

Mão-de-Obra
(Homem/dia)

Agrotóxico 
(l)

Receita 
(R$)

Custo 
Total (R$)

Lucro 
(R$)

Aracati 73,76       1.770         111                14.235               664                241.244,74          195.978,66          45.266,08             
Icapuí 34,61       831            52                   6.679                 311                116.796,71          91.953,06            24.843,65             
Itaiçaba 27,30       655            41                   5.268                 246                95.532,87            72.526,07            23.006,80             
Jaguaruana 105,00     2.520         157                20.264               945                359.089,17          278.988,02          80.101,16             
Lim. do Norte 1.483,78  35.611       2.226             286.370             13.354           18.830.760,03     3.942.569,90       14.888.190,13      
Quixeré 582,41     13.978       874                112.406             5.242             7.891.586,40       1.547.536,91       6.344.049,49        
Russas 297,45     7.139         446                57.407               2.677             1.285.396,32       790.349,27          495.047,05           
Total 2.604       62.503       3.906             502.629             23.439           28.820.406,26     6.919.901,89       21.900.504,36      

Abacaxi
Área 
(ha)

Água 
(1.000 m³)

Energia    
(1000 kw)

Mão-de-Obra
(Homem/dia)

Agrotóxico 
(l)

Receita 
(R$)

Custo 
Total (R$)

Lucro 
(R$)

Aracati 27,82       445            134                4.896                 389                1.656.034,13       395.312,67          1.260.721,46        
Icapuí 108,55     1.737         521                19.104               1.520             3.921.551,96       1.542.493,49       2.379.058,46        
Itaiçaba 45,45       727            218                8.000                 636                2.705.936,56       645.935,36          2.060.001,20        
Jaguaruana 12,73       204            61                   2.240                 178                757.662,28          180.861,91          576.800,37           
Lim. do Norte 629,22     10.067       3.020             110.742             8.809             51.943.061,35     8.941.553,68       43.001.507,67      
Quixeré 43,64       698            209                7.680                 611                2.597.699,20       620.097,97          1.977.601,23        
Russas 16,11       258            77                   2.835                 226                958.983,48          228.919,39          730.064,09           
Total 884          14.136       4.241             155.498             12.369           64.540.928,96     12.555.174,47     51.985.754,49      

Melancia Área 
(ha)

Água 
(1.000 m³)

Energia    
(1000 kw)

Mão-de-Obra
(Homem/dia)

Agrotóxico 
(l)

Receita 
(R$)

Custo 
Total (R$)

Lucro 
(R$)

Aracati 62,78       314            94                   5.650                 1.695             922.899,68          166.819,38          756.080,30           
Icapuí 386,80     1.934         580                34.812               10.444           2.961.433,20       1.027.768,21       1.933.664,99        
Itaiçaba 42,63       213            64                   3.837                 1.151             374.421,19          113.271,84          261.149,34           
Jaguaruana 36,61       183            55                   3.295                 989                238.782,32          97.285,49            141.496,83           
Lim. do Norte -           -             -                 -                     -                 -                       -                       -                        
Quixeré 355,86     1.779         534                32.028               9.608             3.202.773,37       945.568,61          2.257.204,77        
Russas 52,38       262            79                   4.714                 1.414             802.426,67          139.173,30          663.253,37           
Total 937          4.685         1.406             84.336               25.301           8.502.736,42       2.489.886,83       6.012.849,59        

Mamão
Área 
(ha)

Água 
(1.000 m³)

Energia    
(1000 kw)

Mão-de-Obra
(Homem/dia)

Agrotóxico 
(l)

Receita 
(R$)

Custo 
Total (R$)

Lucro 
(R$)

Aracati -           -             -                 -                     -                 -                       -                       -                        
Icapuí -           -             -                 -                     -                 -                       -                       -                        
Itaiçaba -           -             -                 -                     -                 -                       -                       -                        
Jaguaruana -           -             -                 -                     -                 -                       -                       -                        
Lim. do Norte -           -             -                 -                     -                 -                       -                       -                        
Quixeré -           -             -                 -                     -                 -                       -                       -                        
Russas -           -             -                 -                     -                 -                       -                       -                        

Total -           -             -                 -                     -                 -                       -                       -                        

Total Geral 10.043     118.404    17.980           1.551.473          272.912         216.526.028,27   89.811.077,82     126.714.950,46    

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Nas tabelas 72 e 73 temos os resultados obtidos, segundo um modelo de programação 

linear Lexicográfica multiobjetivo que maximiza o lucro, minimiza o uso de água, de energia 

elétrica e de agrotóxico, para o plano anual de cultivo sustentável na região do Agropolo Baixo 

Jaguaribe. 

Segundo este modelo, recomenda-se o plantio de  6.640 ha de abacaxi e 4.469 ha de 

mamão, somando uma área total para o cultivo de 11.109 ha. Com este plano anual de cultivo 

a região do Agropolo Baixo Jaguaribe obtém um lucro anual de R$ 407,0 milhões, sendo 

necessário o uso de 307,0 mil litros de agrotóxicos, 191,1 milhões m³ água, 38,3 milhões kw/h 

de energia.  

O total de mão-de-obra empregada com este plano de cultivo foi de 1,9 milhões de 

homens/dia, tendo apresentado as seguintes relações médias: lucro/água = R$2.129,48/mil m³; 

lucro/energia = R$10.626,01/mil Kw; lucro/mão-de-obra = R$217,13 /HD; lucro/agrotóxico = 

R$1.325,79/L; lucro/área = R$36.641,76/ha; agrotóxico/área = 27,64 L/ha; agrotóxico/mão-

de-obra = ,016 L/HD; energia/área = 3,45 mil kw/ha; água/área = 17,21 mil m³/ha; Mão-de-

obra/área = 168,76HD/ha e a relação benefício/custo que foi de 4,83 (Tabela 72). 

Tabela 72 - Relações obtidas com o modelo de otimização lexicográfica para maximização do 

lucro, minimizar o uso da água, da energia elétrica e de agrotóxico. 

 

Relações Unidade Valor 

Lucro/água                    (R$/1.000 m³)        2.129,48  
Lucro/energia                (R$/ 1.000 kw)      10.626,01  
Lucro/Mão-de-obra  (R$/HD)           217,13  
Lucro/Agrotóxicos (R$/L)        1.325,79  
Lucro/Área (R$/ha)      36.641,76  
Agrotóxico/Área (L/ha)             27,64  
Agrotóxico/Mão-de-obra (L/HD)              0,16  
Energia/Área (1.000 kw/ha)              3,45  
Água/Área (1.000 m³/ha)             17,21  
Mão-de-obra/Área (HD/ha)           168,76  
Benefício/Custo (R$/R$)              4,83  

Fonte: Dados da pesquisa. 

O plano de cultivo proposto pelo modelo de otimização lexicográfica para 

maximização do lucro, minimização do uso da água e minimização do uso de agrotóxico está 

demonstrado na Tabela 73.  
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Tabela 73 - Solução do modelo de Programação Linear Lexicográfica multiobjetivo: 

maximizar lucro, minimizar o uso da água e de agrotóxico, por município, ano 

2007 

Melão Área 
(ha)

Água 
(1.000 m³)

Energia    
(1000 kw)

Mão-de-Obra
(Homem/dia)

Agrotóxico 
(l)

Receita 
(R$)

Custo 
Total (R$)

Lucro 
(R$)

Aracati -           -             -                 -                      -                 -                         -                      -                       
Icapuí -           -             -                 -                      -                 -                         -                      -                       
Itaiçaba -           -             -                 -                      -                 -                         -                      -                       
Jaguaruana -           -             -                 -                      -                 -                         -                      -                       
Lim. do Norte -           -             -                 -                      -                 -                         -                      -                       
Quixeré -           -             -                 -                      -                 -                         -                      -                       
Russas -           -             -                 -                      -                 -                         -                      -                       
Total -           -             -                 -                      -                 -                         -                      -                       

Banana
Área 
(ha)

Água 
(1.000 m³)

Energia    
(1000 kw)

Mão-de-Obra
(Homem/dia)

Agrotóxico 
(l)

Receita 
(R$)

Custo 
Total (R$)

Lucro 
(R$)

Aracati -           -             -                 -                      -                 -                         -                      -                       
Icapuí -           -             -                 -                      -                 -                         -                      -                       
Itaiçaba -           -             -                 -                      -                 -                         -                      -                       
Jaguaruana -           -             -                 -                      -                 -                         -                      -                       
Lim. do Norte -           -             -                 -                      -                 -                         -                      -                       
Quixeré -           -             -                 -                      -                 -                         -                      -                       
Russas -           -             -                 -                      -                 -                         -                      -                       
Total -           -             -                 -                      -                 -                         -                      -                       

-                         

Abacaxi
Área 
(ha)

Água 
(1.000 m³)

Energia    
(1000 kw)

Mão-de-Obra
(Homem/dia)

Agrotóxico 
(l)

Receita 
(R$)

Custo 
Total (R$)

Lucro 
(R$)

Aracati 486,78     7.788         2.337             85.673                6.815             28.978.059,55      6.917.365,90      22.060.693,65     
Icapuí 896,85     14.350       4.305             157.846              12.556           32.401.670,29      12.744.792,41    19.656.877,88     
Itaiçaba 243,04     3.889         1.167             42.775                3.403             14.468.220,02      3.453.715,45      11.014.504,57     
Jaguaruana 190,99     3.056         917                33.615                2.674             11.369.994,27      2.714.136,55      8.655.857,71       
Lim. do Norte 2.700,00  43.200       12.960           475.200              37.800           222.889.736,84    38.368.561,57    184.521.175,28   
Quixeré 1.684,60  26.954       8.086             296.489              23.584           100.285.010,75    23.939.080,97    76.345.929,78     
Russas 437,71     7.003         2.101             77.037                6.128             26.057.195,66      6.220.125,14      19.837.070,51     
Total 6.640       106.239    31.872           1.168.634           92.960           436.449.887,38    94.357.778,00    342.092.109,38   

Melancia Área 
(ha)

Água 
(1.000 m³)

Energia    
(1000 kw)

Mão-de-Obra
(Homem/dia)

Agrotóxico 
(l)

Receita 
(R$)

Custo 
Total (R$)

Lucro 
(R$)

Aracati -           -             -                 -                      -                 -                         -                      -                       
Icapuí -           -             -                 -                      -                 -                         -                      -                       
Itaiçaba -           -             -                 -                      -                 -                         -                      -                       
Jaguaruana -           -             -                 -                      -                 -                         -                      -                       
Lim. do Norte -           -             -                 -                      -                 -                         -                      -                       
Quixeré -           -             -                 -                      -                 -                         -                      -                       
Russas -           -             -                 -                      -                 -                         -                      -                       
Total -           -             -                 -                      -                 -                         -                      -                       

Mamão
Área 
(ha)

Água 
(1.000 m³)

Energia    
(1000 kw)

Mão-de-Obra
(Homem/dia)

Agrotóxico 
(l)

Receita 
(R$)

Custo 
Total (R$)

Lucro 
(R$)

Aracati 761,22     14.463       1.096             120.273              36.463           11.189.995,48      2.022.655,51      9.167.339,97       
Icapuí 1.170,15  22.233       1.685             184.883              56.050           19.973.460,43      3.109.209,17      16.864.251,27     
Itaiçaba 166,96     3.172         240                26.380                7.997             2.849.898,94         443.635,29         2.406.263,65       
Jaguaruana 52,01       988            75                   8.217                  2.491             887.698,21            138.185,34         749.512,87          
Lim. do Norte -           -             -                 -                      -                 -                         -                      -                       
Quixeré 2.207,40  41.941       3.179             348.770              105.735         40.726.604,78      5.865.312,83      34.861.291,95     
Russas 111,29     2.114         160                17.584                5.331             1.208.281,58         295.707,23         912.574,35          

Total 4.469       84.912       6.435             706.107              214.067         76.835.939,42      11.874.705,37    64.961.234,05     

Total Geral 11.109     191.151    38.307           1.874.741           307.026         513.285.826,80    106.232.483,37  407.053.343,44    

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Tabela 74 - Consolidação das soluções dos modelos de Programação Linear para os objetivos 

individuais: maximizar lucro, minimizar o uso da água, de energia elétrica e de 

agrotóxico, por município, ano 2007. 

Ano de 2006 Ano de 2007 Max. Lucro Min. Água Min. Energia
Min. 

Agrotóxico
Área (ha) - Total 10.043 11.109 10.166 10.163 10.043 10.043
Área (ha) - Melão 6.585 6.885 6.482 7.235 6.250 5.618
Área (ha) - Banana 2.045 2.158 1.507 1.015 2.759 2.604
Área (ha) - Abacaxi 630 1.140 1.472 1.441 0 747
Área (ha) - Melancia 645 728 273 471 362 937
Área (ha) - Mamão 9.268 10.197 295 0 672 0
Receita R$ 217.525.637 267.895.665 282.347.371 282.299.689 174.117.058 216.526.028
Custo R$ 98.060.353 110.171.463 106.665.446 111.805.74885.554.814 89.811.078
Lucro R$ 119.465.284 157.724.202 175.681.925 170.493.942 88.562.244 126.714.950
Água (1.000 m3) 108.432 122.758 111.671 97.535 122.043 118.404
Energia  (1.000 kw) 17.176 20.545 20.545 20.001 15.024 17.980
MO (HD) 1.533.875 1.706.080 1.578.689 1.533.875 1.571.238 1.551.473
Agrotóxico (L) 299.098 322.765 301.935 314.796 302.403 272.912
Lucro/água        1.101,75        1.284,84        1.573,21        1.748,02           725,67        1.070,19 
Lucro/energia        6.955,55        7.677,14        8.551,22        8.524,28        5.894,64        7.047,52 
Lucro/Mão-de-obra             77,88             92,45           111,28           111,15             56,36             81,67 
Lucro/Agrotóxicos           399,42           488,67           581,85           541,60           292,86           464,31 
Lucro/Área      11.895,38      14.197,88      17.281,04      16.776,36        8.818,31      12.617,24 
Agrotóxico/Área             29,78             29,05             29,70             30,98             30,11             27,17 
Agrotóxico/Mão-de-obra               0,19               0,19               0,19               0,21               0,19               0,18 
Energia/Área               1,71               1,85               2,02               1,97               1,50               1,79 
Água/Área             10,80             11,05             10,98               9,60             12,15             11,79 
Mão-de-obra/Área           152,73           153,58           155,29           150,93           156,45           154,48 
Benefício/Custo               2,22               2,43               2,65               2,52               2,04               2,41  

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O método de planejamento do uso sustentável da terra, com aplicação da 

programação linear simples, mostrou que para a geração de lucro e redução do uso de 

agrotóxicos nas culturas de melão, banana e abacaxi são as mais adequadas ao planejamento 

do uso do solo no Agropolo Baixo Jaguaribe (Tabela 74).  

Já com a aplicação da programação linear por metas lexicográficas, para o 

planejamento do uso sustentável da terra, focando a viabilidade econômica com a prioridade 

na geração de lucro, mostrou a cultura do melão como a principal cultura, seguida do abacaxi 

e da banana. Quando o foco foi buscar sustentabilidade no uso dos recursos naturais, sendo a 

água o principal entre os demais, a minimização do uso de água entrou no modelo 

lexicográfico como o principal objetivo, apontando as culturas chave para tal fim o melão, a 

banana e a melancia. Como base para analisar a sustentabilidade ambiental, o modelo de 

otimização lexicográfica priorizou a minimização do uso de agrotóxicos, mostrando que as 

culturas de melão, banana e abacaxi são a que tornam o modelo mais eficiente. Considerando 
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a minimização do uso de energia elétrica como objetivo principal do modelo de otimização 

lexicográfica, as culturas do melão, banana e melancia foram apontadas (Tabela 75). 

Tabela 75 - Consolidação das soluções dos modelos de Programação Linear Lexicografica 

para os objetivos: maximizar lucro, minimizar o uso da água, de energia elétrica e 

de agrotóxico, por município, ano de 2007. 

Ano de 2006 Ano de 2007

Metas 
Lexicográficas
Lucro Agrot. 
Energ. Água

Metas 
Lexicográficas
Água Agrot.  
Energ. Lucro

Metas 
Lexicográficas
Agrot. Energ. 
Água Lucro 

Metas 
Lexicográficas
 Energ. Agrot. 
Água  Lucro

Área (ha) - Total 10.043 11.109 10.166 10.309 10.451 10.804
Área (ha) - Melão 6.585 6.885 6.482 6.138 7.872 6.067
Área (ha) - Banana 2.045 2.158 1.507 2.057 2.023 2.659
Área (ha) - Abacaxi 630 1.140 1.472 665 556 362
Área (ha) - Melancia 645 728 273 1.428 0 1.549
Área (ha) - Mamão 9.268 10.197 295 21 0 166
Receita R$ 217.525.637 267.895.665 282.347.371 216.312.757 230.933.291 196.208.871
Custo R$ 98.060.353 110.171.463 106.665.446 93.224.977 108.338.906 90.039.758
Lucro R$ 119.465.284 157.724.202 175.681.925 123.087.780 122.594.385 106.169.113
Água (1.000 m3) 108.432 122.758 111.671 108.432 109.409 120.561
Energia  (1.000 kw) 17.176 20.545 20.545 17.771 17.511 17.392
MO (HD) 1.533.875 1.706.080 1.578.689 1.533.875 1.621.894 1.616.317
Agrotóxico (L) 299.098 322.765 301.935 299.098 322.765 307.508
Lucro/água        1.101,75        1.284,84        1.573,21        1.135,16        1.120,52           880,62 
Lucro/energia        6.955,55        7.677,14        8.551,22        6.926,42        7.001,02        6.104,54 
Lucro/Mão-de-obra             77,88             92,45           111,28             80,25             75,59             65,69 
Lucro/Agrotóxicos           399,42           488,67           581,85           411,53           379,83           345,26 
Lucro/Área      11.895,38      14.197,88      17.281,04      11.912,67      11.730,24        9.826,92 
Agrotóxico/Área             29,78             29,05             29,70             28,95             30,88             28,46 
Agrotóxico/Mão-de-obra               0,19               0,19               0,19               0,19               0,20               0,19 
Energia/Área               1,71               1,85               2,02               1,72               1,68               1,61 
Água/Área             10,80             11,05             10,98             10,49             10,47             11,16 
Mão-de-obra/Área           152,73           153,58           155,29           148,45           155,19           149,60 
Benefício/Custo               2,22               2,43               2,65               2,32               2,13               2,18  
Fonte: Dados da pesquisa. 

Os resultados apresentados nas Tabelas 74 e 75 indicam a seleção de alternativas que 

maximizam o lucro, aumentam a renda do produtor, minimizam o uso de água e de 

agrotóxicos, além de reduzir o risco de contaminação dos recursos naturais existentes.  

Ao comparar os resultados apresentados na Tabela 74, observa-se que as soluções 

apresentadas apontam o melão como a principal cultura a ser explorada na região do 

Agropolo Baixo Jaguaribe, indicando o seu grande potencial de incrementar a fruticultura 

local na geração de emprego e renda. Quando o modelo de programação linear, que tem por 

objetivo minimizar o uso de água indica um incremento de área para a cultura do melão de 

9,9% em relação ao ano de 2006, mostra que o cultivo do melão é sustentável na região. 

Quando o objetivo é maximizar o lucro, o modelo indicou o aumento da fronteira 

agrícola, com uma expansão de área de apenas 23 ha com relação ao ano base de 2006, no qual a 
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cultura do melão ocupa 63,7% da área total indicada. Mas, quando o objetivo é minimizar o uso 

de agrotóxicos a área indicada para a cultura do melão cai 14,7%, ou seja, 1.267 ha com relação 

ao ano de 2006, participando com 55,9% da área total indicada pelo modelo. Essa redução é 

explicada pelo fato da cultura do melão utilizar mais agrotóxicos comparado às demais culturas. 

Entre os modelos gerados, o modelo de metas lexicográficas é apontado como o 

melhor em termos de geração de lucro e redução no uso de agrotóxicos e consegue otimizar 

estes objetivos de forma conjunta com os demais, aumentando o lucro obtido por hectare em 

208,0%, passando de R$11.895,38/ha para R$36.641,76/ha. Sendo melhor que o resultado 

obtido, quando se maximiza o lucro sozinho, R$17.281,04/há, este modelo indica apenas o 

cultivo de abacaxi e de mamão, excluindo, portanto, as demais culturas analisadas no modelo, 

pois os lucros obtidos com o cultivo de abacaxi e de mamão são bem superiores aos de melão.  

Ressalta-se que, apesar das culturas de abacaxi e de mamão apresentar maiores 

lucros por hectare, verifica-se que estas são culturas nômades, ou seja, permanecem pouco 

tempo sendo exploradas em uma determinada região, pois com o tempo apresentam 

problemas fitossanitários, tendo que ser substituídas por outras culturas. 

Quando se compara os dados do ano de 2007 com o modelo de Metas 

Lexicográficas, verifica-se que o lucro gerado pelo modelo é maior que o apresentado no ano 

de 2001, mesmo indicando uma área de cultivo menor, sendo também mais eficiente no uso 

de agrotóxicos por utilizar um menor volume por hectare.  

Em síntese, os resultados encontrados para as análises referidas nas Tabelas 74 e 75, 

mostram que a programação linear simples e a lexicográfica multiobjetivo constituem 

ferramentas viáveis e enriquecedoras para o processo de tomada de decisão, permitindo uma 

flexibilidade no sentido de produzir soluções que conduzam a sustentabilidade econômica, 

ambiental e social dos principais produtos agrícolas, entre eles o melão, na região do 

Agropolo Baixo Jaguaribe. 

É importante ressaltar que o propósito desta análise foi averiguar a distribuição 

espacial de algumas culturas, dentre as quais o melão, nos municípios produtores do Agropolo 

Baixo Jaguaribe, como suporte adicional e não conclusivo, para avaliar a sustentabilidade da 

cultura do melão na região, partindo de fatores técnicos e comerciais, por meio da 

hierarquização de objetivos propostos de acordo com a demanda gerada pelos atores da cadeia 

produtiva do melão.  
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CAPITULO VI - CONCLUSÃO  

De acordo com os resultados da pesquisa, não se rejeita a hipótese de que os 

produtores da cadeia produtiva do melão da região do Agropolo Baixo Jaguaribe estão 

atuando de forma sustentável no mercado interno e externo, tendo em vista que a cadeia 

alcançou um considerável ritmo de expansão, gerando cada vez mais divisas para o Estado do 

Ceará, sendo o melão um dos principais produtos agrícolas de exportação, possuindo uma 

base produtiva sólida e integrada com um mercado exigente, que lhe impôs requerimentos 

técnicos e qualitativos baseados na eliminação de procedimentos agressivos ao ambiente e à 

saúde do homem. 

A aproximação mais estreita com o mercado consumidor trouxe mudança qualitativa 

para a cadeia produtiva, por meio da incorporação dos aspectos temporal e qualitativo entre o 

processo produtivo e o mercado consumidor, alterando a forma de atuação da cadeia 

produtiva, que passou a orientar suas ações no sentido de atender o mercado consumidor, 

tanto nacional quanto internacional, definindo um conjunto de operações de produção, pós-

colheita, logística e comercialização, onde prevalecem as iniciativas de cooperação entre os 

atores. Estas ações refletiram no ganho de produtividade e permitiram a superação de 

barreiras tarifárias e não tarifárias, além da obtenção de maiores lucros por meio da prática de 

melhores preços. 

A crescente produção de melão na região do Agropolo Baixo Jaguaribe apóia-se 

principalmente em suas condições competitivas naturais, como a sua localização com relação 

ao mercado externo e interno, mão-de-obra abundante, além do aumento das exportações para 

o mercado europeu por meio de programas Governamentais como isenção do ICMS na 

comercialização no mercado interno e externo, “Produção Integrada de Melão”, 

Monitoramento da “Área livre de mosca das curcubitáceas”, “Manejo Integrado de Pragas do 

melão”, que tornaram a cadeia produtiva do melão no Agropolo Baixo Jaguaribe mais 

competitiva e sustentável nos âmbitos econômico, ambiental, social e político. 

A estrutura organizacional da cadeia produtiva do melão no Agropolo Baixo 

Jaguaribe permite a existência de oportunidades de comércio para os pequenos e médios 

produtores por meio de processos de integração, verticalização e cooperação com as grandes 

empresas, o que possibilita uma maior sintonia com o mercado externo, resultando em uma 

eficiência coletiva, fundamental para a competitividade e sustentabilidade da cadeia.  
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No que se refere às margens de comercialização relativas aos segmentos da cadeia 

produtiva do melão, o importador é detentor da maior margem com 86,6%, seguido pelo 

exportador com 48,5%, pós-colheita com 34,6% e por último o segmento setor agrícola de 

produção com 29,0%. Neste contexto, ações oportunistas são penalizadas com a exclusão do 

produtor mercado no médio e longo prazo, pela falta de integração com os demais setores e 

com o próprio mercado. 

A atuação dos produtores de melão do Agropolo Baixo Jaguaribe no mercado 

internacional europeu está focada em alguns nichos durante o período de entressafra europeu 

que compreende os meses de setembro a fevereiro, neste período a concorrência internacional 

é reduzida. Já no mercado interno o melão amarelo apresenta variações sazonais, 

concentrando sua produção e comercialização também nos meses de setembro a fevereiro. 

Ressalta-se que de março a julho o mercado interno nacional é mais compensador do que o 

mercado externo, sendo que a produção do Agropolo Baixo Jaguaribe, em média apresenta o 

seguinte destino: 30% para o mercado externo, 40% para o mercado interno nacional e 30% é 

comercializada no mercado interno local.  

Quanto aos mercados interno e externo, cabe alertar que no médio e longo prazo “a 

sustentabilidade da cadeia produtiva do melão no Agropolo Baixo Jaguaribe pode ser 

comprometida, pois o melão amarelo representa cerca de 50% das exportações cearenses do 

produto, concentrando as exportações em torno de um só tipo”. Esta forma de atuação pode 

comprometer a cadeia produtiva do melão, pois o mercado Europeu apresenta uma clara 

preferência por melões nobres com Brix superior a 12, aromáticos, com forma mais 

arredondada, diferente das características do melão amarelo, que ano a ano vem apresentando 

queda em seu consumo, tanto no mercado interno quanto no externo. 

O modelo de logística de transporte identificou a distribuição ótima da produção para 

cada mês com o objetivo de maximizar o lucro por meio da captação das variações de preço e 

quantidade nos principais mercados consumidores do Brasil. Sendo, portanto uma opção para 

o tomador de decisão direcionar a venda de sua produção em função das relações de equilíbrio 

entre as forças de demanda e oferta do mercado. 

As análises geradas pela aplicação da programação linear simples e lexicográfica, 

mostraram-se adequadas ao planejamento do uso sustentável da terra, racionalizando 

simultaneamente de maneira eficiente o uso de agrotóxicos, de energia, mão-de-obra, de água, 

além de maximizar o lucro, sendo o melão a cultura apontada como a que possui um perfil 

sustentável de exploração. 
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ANEXO  A 1 - Pólos de Desenvolvimento (Banco do Nordeste) 

1) Pólo de Desenvolvimento Integrado Sul do Maranhão (MA) com área de 48.696,4km², 

população de 136.691 habitantes, tendo como eixo econômico a produção de grãos;  

2) Pólo de Desenvolvimento Integrado Uruçuí/Gurguéia (PI) com área de 66.117,4km², 

população de 158.834 habitantes, tendo como eixo econômico a produção de grãos em 

sequeiro e agricultura irrigada;  

3) Pólo de Desenvolvimento Integrado Baixo Jaguaribe (CE) com área de 10.033 km², 

população de 322.770 habitantes, tendo como eixo econômico a agricultura irrigada, a 

fruticultura e a produção de grãos;  

4) Pólo de Desenvolvimento Integrado Cariri Cearense (CE) com área de 6.369,2 km², 

população de 519.081 habitantes, tendo como eixo econômico a agricultura irrigada e o 

turismo religioso e ecológico;  

5) Pólo de Desenvolvimento Integrado Alto Piranhas (PB) com área de 4.063,7 km², 

população de 192.753 habitantes, tendo como eixo econômico a agricultura irrigada;  

6) Pólo de Desenvolvimento Integrado Açu/Mossoró (RN) com área de 8.074,4 km², população de 

339.935 habitantes, tendo como eixo econômico a fruticultura e olericultura irrigada;  

7) Pólo de Desenvolvimento Integrado Petrolina (PE)/ Juazeiro (BA) com área de 34.088 

km², população de 518.143 habitantes, tendo como eixo econômico a fruticultura e 

olericultura irrigada;  

8) Pólo de Desenvolvimento Integrado Sul de Sergipe (SE) com área de 8.378 km², 

população de 390.573 habitantes, tendo como eixo econômico a citricultura;  

9) Pólo de Desenvolvimento Integrado Bacia leiteira de Alagoas (AL) com área de 4.412,3 

km², população de 279.818 habitantes, tendo como eixo econômico a pecuária leiteira;  

10) Pólo de Desenvolvimento Integrado Noroeste do Espírito Santo (ES) com área de 10.582 

km², população de 365.747 habitantes, tendo como eixo econômico a cafeicultura;  

11) Pólo de Desenvolvimento Integrado Oeste Baiano (BA) com área de 46.255 km², 

população de 255.438 habitantes, tendo como eixo econômico a produção de grãos; 

12) Pólo de Desenvolvimento Integrado Norte de Minas (MG) com área de 12.253 km², 

população de 160.123 habitantes, tendo como eixo econômico a fruticultura irrigada. 
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ANEXO A 2 - Agropolos – Governo do Estado do Ceará  

Localização dos Agropolos no Estado do Ceará 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Agropolo Cariri 

O Agropolo Cariri localiza-se no sul do estado do Ceará, compreendendo os 

municípios de Crato, Juazeiro do Norte, Barbalha, Missão Velha, Abaiara, Milagres, Mauriti e 

Brejo Santo. Têm aproveitamento agrícola intensivo com a cultura da cana-de-açúcar na parte 

aluvional e uma multiplicidade de culturas como frutas, hortaliças e grãos. 

No aspecto de aproveitamento agroindustrial, o Agropolo se destaca por apresentar 

importante projeto privado, no caso a usina de açúcar de Barbalha, e as médias e pequenas 

agroindústrias de rapadura e aguardente. 

Agropolo Centro-Sul 

O Agropolo Centro-Sul localiza-se no semi-árido central do Ceará, compreendendo 

os municípios de Iguatu, Quixelô, Icó e Orós. As atividades mais amplamente exploradas são 

basicamente o arroz, a fruticultura e a olericultura em menor escala, além da pecuária bovina 

de corte e de leite. A agroindústria predominante é a de beneficiamento do arroz, havendo 

diversas pequenas beneficiadoras da matéria-prima, pertencente a associações, cooperativas e 

empresários privados, instaladas por toda área de produção.  
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Agropolo Ibiapaba 

O Agropolo da Ibiapaba localiza-se no oeste do estado do Ceará, compreendendo os 

municípios de Viçosa do Ceará, Tianguá, Ubajara, Ibiapina, São Benedito, Guaraciaba do 

Norte, Carnaubal e Ipú. Nas aluviões, os solos têm um aproveitamento agrícola intensivo com 

a cultura da cana-de-açúcar e uma multiplicidade de culturas como frutas, hortaliças e grãos, 

na parte dos topos. 

Agropolo Metropolitano  

O Agropolo da Região Metropolitana de Fortaleza localiza-se no norte do estado do 

Ceará, compreendendo os municípios de Fortaleza, Caucaia, São Gonçalo do Amarante, São 

Luís do Curú, Pentecoste, Paraipaba, Paracuru, Aquiraz, Cascavel, Eusébio, Itaitinga, 

Maracanaú, Maranguape, Pacatuba e Pindoretama. Esse Agropolo engloba as áreas limítrofes 

de Fortaleza e tem como características determinantes a existência de um círculo de irrigação 

de hortaliças em torno da região metropolitana de Fortaleza.  

Na parte dos municípios integrantes da bacia do Rio Curú encontram-se dois projetos de 

irrigação: o projeto Curu-Pentecoste e o projeto Curu-Paraipaba. Nesses projetos predominam as 

culturas da cana-de-açúcar, do coco e algumas fruteiras como acerola e banana. 

Agropolo Baixo Jaguaribe 

O Agropolo Baixo Jaguaribe, localizado na região Semi-árida do Ceará, sendo 

formado pelos municípios de Limoeiro do Norte, Morada Nova, Russas, Jaguaruana, Quixeré, 

São João do Jaguaribe, Itaiçaba, Aracati, Icapuí, Palhano e Tabuleiro do Norte. O seu 

potencial produtivo é em torno principalmente da fruticultura e horticultura irrigada, com a 

produção de: arroz, algodão, feijão, milho, tomate, melancia, mamão, banana, manga, coco, 

acerola, graviola, uva e melão. Nele há pequenas agroindústrias instaladas para o 

processamento de polpa de frutas e de produtos lácteos. 
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ANEXO B - Demanda por insumos e produtos no mercado interno e externo, 2007 

 
Fonte: LSPA/IBGE. 

Elaboração Própria. 
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ANEXO C - Localização do Agropolo Baixo Jaguaribe com relação ao mercado externo 
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ANEXO D - Estrutura dos custos por setor da cadeia produtiva do melão - 2007 

 
 

Estrutura de Custos (US$/KG) dos Segmentos da Cadeia Produtiva
Agrícola Custo Pós-colheita Custo Exportador Custo Importador Custo

água 0,007         benef./embalagem 0,062   Armazenamento Refrigerado 0,035 Frete marítimo 0,014   
Sementes 0,075         Transporte 0,032   Paletização 0,011 Desembaraço no Porto 0,025   
fert./corretivos 0,058         custos adm. 0,028   embarque 0,005 Armazenamento Refrigerado0,035   
defensivos 0,025         Custo administrativo 0,068 Impost. de import. (11%) 0,075   
Mecanização 0,019         Handling e distribuição 0,038   
Mão-de-obra 0,025         
transporte 0,006         
Total 0,216         0,122   0,119               0,186   

Ano de 2007
Preços (US$/Kg) por Segmento:
agrícola = 0,28           pós-colheita = 0,46     exportador = 0,68                 importador = 1,20     

(obrigatório)
Quant. Exportada (Kg) = 63.701.005

Indicadores de Desempenho
Custo Custo acumulado Preços Margem Valor agregado

(US$/KG) (US$/KG) (US$/KG) (%) (US$) Acumulado %
agrícola 0,216 0,216 0,28 29,0 3.987.406,34 3.987.406,34 19,3
pós-colheita 0,122 0,338 0,46 34,6 2.691.947,95 6.679.354,28 13,1
exportador 0,119 0,457 0,68 48,5 3.671.190,10 10.350.544,38 17,8
importador 0,186 0,643 1,20 86,6 10.267.911,82 20.618.456,21 49,8

Segmentos

 
Fonte: dados da Pesquisa. 
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ANEXO E - Anexo: Grupo dos melões - Cucumis melo cantaloupensis Naud. 
 
 

Variedade: Nilo (Pele de Sapo) 
Espécie: Melão 
Descrição:  
Cultivar do tipo pele de sapo, casca vincada, coloração verde com tendência para o 
amarelo, formato cordiforme, polpa esverdeada clara, para mercado 
interno/exportação, de excelente sabor. Peso médio dos frutos de 1,3-1,5 kg. 
Resistente à oídio - raça 1 (Sphareotheca fuliginea) e vírus do mosaico do mamoeiro -
estirpe melancia (PRSV-W). 
Início da Colheita: 60-65(NE) - 80-100(SP) dias. 

 
 

 
Variedade: Honey Brew ( Honeydew ) 
Espécie: Melão 
Descrição:  
Melão tipo Honeydew que produz frutos extra grandes. Apresenta frutos com 
cavidade pequena e compacta e é duas semanas mais precoce que qualquer outra 
cultivar do tipo honeydew existente no mercado. 
 
 
 
Variedade: Early Brew ( Honeydew ) 
Espécie: Melão 
Descrição: Melão tipo Honeydew que produz frutos extra grandes. Apresenta frutos 
com cavidade pequena e compacta e é duas semanas mais precoce que qualquer 
outra cultivar do tipo Honeydew existente no mercado. 
 
 

 
Variedade: Athenas ( Honeydew ) 
Espécie: Melão 
Descrição: Cultivar do tipo honey dew, de alta produtividade, casca de coloração 
creme, formato redondo, polpa alaranjada, para mercado interno/exportação, de 
excelente sabor e boa conservação pós-colheita. Peso médio dos frutos 1,2-1,5 kg. 
Resistente à oídio - raça 1 (Sphaerotheca fuliginea) e vírus do mosaico do mamoeiro 
- estirpe melancia (PRSV-W). 
Início da Colheita: 62-68(NE) - 80-100(SP) dias 
 

 
 
Variedade: HY - MARK 
Espécie: Melão 
Descrição:Cultivar Cantaloupe. Este híbrido é de alta qualidade, sendo líder de 
mercado no Nordeste. Sua planta é vigorosa e com alto pegamento de frutos. Com 
polpa salmão muito forte, crocante, sabor muito doce, e aromático e sem saturas. 
Além disso é altamente resistente ao oídio raça 1 e tolerante a aplicação de enxofre. 
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Anexo: Grupo dos melões - Cucumis melo inodorus Naud. 
 
 

 
Variedade: AF - 682 
Espécie: Melão 
Descrição:  
Cultivar do tipo amarelo, Super Sweet, de exelente sabor. Líder e padrão de fruto do 
segmento, para mercado interno. Os frutos são de formato cordiforme, casca vincada, 
peso médio de 1,5-2,0 kg, relação comprimento/diâmetro 1,15-1,2 cm. Alta resistência 
ao transporte. Resistente à oídio - raça 1 (Sphareotheca fuliginea) e vírus do mosaico 
do mamoeiro-estirpe melancia (PRSV-W). 
Início da Colheita: 55-65(NE) - 90-110(SP) dias 

 
 
 
 

 
Variedade: AF - 646 
Espécie: Melão 
Descrição:  
Cultivar do tipo amarelo, Super Sweet de excelente sabor, padrão de mercado para 
exportação, líder no segmento, de plantas vigorosas e alta produtividade. Frutos de 
formato cordiforme, casca vincada, peso médio de 1,2-1,5 kg, relação 
comprimento/diâmetro 1,1-1,5 cm. Alta resistência ao transporte. Resistente à oídio - 
raça 1 (Sphaerotheca fuliginea) e vírus do mosaico do mamoeiro- estirpe melancia 
(PRSV-W). 

 Início da Colheita: 55-65 (NE) - 90-100(SP) dias 
 

Variedade: FREVO 
Espécie: Melão 
Descrição: 
Cultivar amarelo do tipo Super Sweet, de excelente sabor, para mercado interno. As 
plantas apresentam folhas com hastes longas, para cultivo em períodos chuvosos que 
são mais críticos. Os frutos são de formato elíptico, pesando em média 2,0-2,5 kg, 
relação comprimento/diâmetro 1,20-1,3 cm, de sementes bem fixadas à polpa, casca 
de coloração amarelo ouro, bem vincada com melhor resistência ao transporte. 
Resistente à oídio - raça 1 (Sphaerotheca fuliginea) e vírus do mosaico do mamoeiro 
estirpe melancia(PRSV-W). 
Início da Colheita: 60-65(NE) - 95-100(SP) dias. 
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ANEXO F – Roteiro de Entrevista com os produtores. 

LOCALIZAÇÃO: 
 
Município: ________________________________________________ 
Zona: ____________________________________________________ 
Estado: ___________________________________________________ 
 
Nome da Propriedade: 
________________________________________________Fone:___________________________________ 

Nome do Entrevistado: 
________________________________________________E-Mail:__________________________________ 

Endereço ou ponto de referência: 
________________________________________________ 
 
Data da Entrevista: ______ / ______ / ________ 

Entrevistador: ________________________________________________ 
 
INFORMAÇÕES GERAIS:  
 
1) Distância da sede do Município: (Km): ________________________ 
2) Condição do entrevistado: ___________________________________ 
3) Como teve acesso a terra ? 
1. Compra; 
2. Herança; 
3. Programa d distribuição de terras do DNOCS; 
4. Programa d distribuição de terras do INCRA; 
5. Cedida; 
6. Arrendada; 
7. Não sabe; 
8. Outros: __________________________________________________ 
 
INFORMAÇÕES DE PRODUÇÃO: 
4) Quais as principais culturas exploradas na propriedade? 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

5) Terras e sua disponibilidade: 
1. Área total (ha):______________________________________ 
2. Área com melão (ha): ________________________________ 
3. Área consócio (ha): __________________________________ 
4. Área com outras culturas (ha):__________________________ 
5. Pasto plantado (ha):__________________________________ 
6. Pasto nativo (ha):____________________________________ 
7. Imprópria para exploração (ha):_________________________ 
8. Reserva (ha):________________________________________ 
9. Outros usos (ha):_____________________________________ 
 
6) Qual o principal incentivo recebido? 
1. subsídio de crédito ; 
2. Preços mínimos; 
3. Isenção de impostos: _______________________________________ 
4. Incentivos técnicos/ tecnológicos:______________________________ 
5. Nenhum. 
7) Em que parâmetro se baseia para determinar quanto plantar: 
1. De acordo com a terra disponível; 
2. Depende da quantidade de semente; 
3. Depende do inverno; 
4. Depende da mão-de-obra disponível: _______________________________ 
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5. Depende da incidência de pragas: __________________________________ 
6. Depende da quantidade prevista após a comercialização; 
7. Depende da quantidade proposta por meio de contrato/ou parceria:__________ 
8. Depende da disponibilidade de máquinas e implementos agrícolas; 
9. Depende de crédito para pagamento de mão de obra p/ o  plantio; 
10. Depende de crédito para comercialização; 
11. Depende do preço do mercado; 
12. Não se baseia em nada; 
13. Não sabe; 
14. Outros:________________________________________________________ 
 
8) Em que parâmetro se baseia para determinar quando plantar: 
1. Em informações climáticas. (Quais)________________________________________________________ 
2. Por meio de informações dadas pelas Agências do Governo. 
3. Por meio de informações de amigo ou outros produtores. 
4. Nãos se baseia em nada. 
 
9) Em que parâmetro se baseia para determinar como plantar: 
1. Por meio de assistência técnica contratada; 
2. Por meio de assistência técnica oferecida pelo Governo; 
3. Por experiência própria; 
4. Não se baseia em nada. 
 
10) Como é feito o controle da produção? E a programação da produção ao longo do ano?  
 
 

 
11) O volume de água aplicado para o melão: 
1. É o mesmo durante todo o ciclo de desenvolvimento da cultura; 
2. Varia de acordo com o desenvolvimento da cultura. 
 
12) A água utilizada para a irrigação é testada com relação a salinidade: 
______________________________________________________________________________________ 
 
13) Utiliza sementes selecionadas? 
1. Sim:(Variedade/quant.)___________________________________________ 
2. Não. 
 
14) Onde adquiri a sua semente? 
1. Procura o Governo; 
2. Seleciona sementes na hora da colheita; 
3. Em locais próximos da propriedade (Distância KM):____________________ 
4. Outros: ________________________________________________________ 
 
15) Como compra a sua semente? 
1. Individual; 
2. Associado / cooperado; 
3. Por meio do Governo; 
4. Intermediário; 
5. Não sabe; 
6. Outros: ________________________________________________________ 
16) A mão-de-obra utilizada é familiar ? 
______________________________________________________________________________________ 

17) Qual é o tipo de mão-de-obra utilizada na colheita? 
 
 

 
18) Utiliza mão-de-obra especializada? Que tipo? É Assalariada? 
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19) Se sim, em que época? 
1. Plantio 
2. Manutenção. 
3. Colheita. 
4. Embalagem. 
 

20) Se não, em que época? 
1. Plantio 
2. Manutenção. 
3. Colheita. 
4. Embalagem. 

 
21) Já recebeu algum tipo de assistência técnica governamental ou Contratada para orientá-lo sobre 

técnicas de cultivo, comercialização, controle de pragas e doenças? 
1. Sim:(Quais) ______________________________________________________ 
2. Não 
 
22) Qual o tipo de assistência técnica recebida? 
1. Do Estado; 
2. Particular; 
3. Da empresa âncora. 
4. Outro tipo. 
 
23) Qual a freqüência da assistência técnica recebida? 
 
1. Semanalmente; 
2. Quinzenalmente; 
3. Mensalmente; 
4. Trimestralmente; 
5. Atualmente não recebe. 
 
24) Qual a qualidade da assistência técnica recebida? 
1. Insatisfatória; 
2. Regular; 
3. Bom; 
4. Excelente; 
5. Não sabe. 
 
25) Exerce alguma outra atividade econômica na propriedade ou fora dela? Qual? 
 
 

 
26) Como é realizado o gerenciamento da atividade? 
 
 

INFORMAÇÕES DE MERCADO: 
 
27) Qual a principal fonte de informação dos preços dos produtos?                Preço(R$): 
1. Rádio/ TV;        M. Interno:_____________ 
2. Boletim;        M. Externo: ____________ 
3. Intermediário; 
4. Diretamente no mercado / feiras; 
5. Agente do governo; 
6. Serviço de informação de mercado; 
7. Jornais; 
8. Amigos; 
9. Não sabe; 
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28) Quando recebeu a informação dos preços? 
1. Antes do plantio; 
2. Durante o plantio; 
3. Na hora da colheita; 
4. Nunca recebeu; 
 
29) Para onde é vendida a sua produção? 
1. Mercado interno:    Preço: R$ 
2. Mercado externo:     Preço: R$ 
3. Atravessador; :    Preço: R$ 
4. Associação; :    Preço: R$ 
5. Outro: :                        Preço: R$ 
 
30) Como é vendida a produção ?  
1. A granel (Onde): 
2. Caixas (Peso/quant. de frutos) 
 
31) Existe a figura do atravessador? Qual é o percentual cobrado? 
 
 

 
32) O senhor conhece as exigências do consumidor com relação às características qualitativas do melão? 
1. Sim: (Quais são): 
2. Não. 
 
33) A produção é beneficiada em “Packing House”? 
 
 

 
34)  Com que  freqüência realiza a comercialização? 
1. Diária    3. Quinzenal. 
2. Semanal   4. Mensal. 
35) Cite as principais carências que possui como produtor: 
1. Terra; 
2. Água; 
3. Irrigação; 
4. Crédito; 
5. Estrada; 
6. Insumos/máquinas; 
7. Preços dos produtos; 
8. Agroindústrias; 
9. Mão-de-obra qualificada; 
10. Mercado; 
11. Energia elétrica; 
12. Transporte; 
13. Armazém; 
14. Outros:  
 
36) O senhor participa de algum tipo de associação de produtores? 

1. Sim; (Qual)  
2. Não. 

37) Se, a resposta anterior foi sim, de que formo o senhor está integrado nesta associação? 
 

 
38) A compra de insumos é realizada em grupo? 
 
 

 
39) Como esta Associação funciona? 
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40) Como é realizada a colheita? 
1. O pedúnculo permanece com 1 à 3cm de comprimento? 

1.1. Sim; 
1.2. Não. 

2. A colheita é feita com o uso de facas ou tesoura de poda? 
2.1. Sim; 
2.2. Não. 

3. Os frutos são colhidos manualmente e colocados em pilhas pequenas para transporte ?  
3.1 Sim; 
3.2 Não. 

4. Como é determinado o ponto de colheita (Quais são os parâmetros)  ? 
 
 

5. Qual o tipo de revestimento Anti-impacto utilizado no ato do transporte? 
 
 

 
41) Como é feito o transporte? 
 
 

 
42) De quem é a responsabilidade de transportar a produção vendida? 

1. Produtor; 
2. Comprador; 
3. Associação; 
4. Intermediário 
5. Não sabe. 
 

43) Como é realizado o transporte da produção? 
1. A granel; 
2. Em caixas; (Quant. Frutos/ Peso kg) :  
3. Não sabe. 

 
44) Qual é o custo e o tipo do transporte ? 
 
 

 
45) Qual é o custo da embalagem ? 
 
 

 
46) Existe uma programação da entrega da produção? 

1. Sim 
2. Não. 

 
47) Como é feita a administração de sua propriedade? 

2. Familiar. 
3. Técnico. 

 
48) Possui estrutura própria de “Packing House”? 

1. Sim 
2. Não. 

 
49) Quais são os principais mercados de acordo com a época do ano? 
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50) Quais são as fontes de financiamento? 
3. Banco do Brasil; 
4. Banco do Nordeste; 
5. Banco do Estado; 
6. Banco Privado 
7. Recursos Próprios; 
8. Outros. 
 

51) Qual o destino do financiamento? 
Infra-estrutura: 
 
 

 
Implantação da cultura (Custeio): 
 
 

 
52) O valor total do empréstimo ? Taxa de juros a.a. ? 
 
 

 
53) Carência ? 

Infra-estrutura: 
 
 

Implantação da cultura (Custeio): 
 
 

 
INFORMAÇÕES AMBIENTAIS: 
 
54) Qualidade da água para irrigação: 
9. A água para irrigação é considerada ótima 
10. A água para irrigação é considerada boa 
11. A água para irrigação é considerada regular 
12. A água para irrigação é considerada ruim 
55) Qualidade do solo (erosão): 
1. Não existe  erosão do solo  -  considerado ótima 
2. O solo está com um pouco de erosão -  considerado bom 
3. O solo está com uma suave erosão -  considerado regular 
4. O solo está  com erosão -  considerado ruim 
 
44) Salinidade do solo: 
1. O solo é considerado ótimo sem salinidade 
2. O solo é considerado bom com pouca salinidade 
3. O solo é considerado regular com média salinidade 
4. O solo é considerado ruim com nível elevado de salinidade 
 
56) Habitat de vida selvagem: 
1. As espécies selvagens não foram ameaçadas – habitat ótimo 
2. As espécies selvagens foram ameaçadas ainda existindo alguns animais – habitat bom 
3. As espécies selvagens  foram embora ou morreram – habitat regular 
4. As espécies selvagens  foram todas ameaçadas – habitat ruim 
57) Produtividade: 
1. A produtividade atual está ótima 
2. A produtividade atual está boa 
3. A produtividade atual está regular 
4. A produtividade atual está ruim 
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58) Cobertura vegetal: 
1. A cobertura vegetal não foi prejudicada – ótimo 
2. A cobertura vegetal foi um pouco prejudicada – boa 
3. A cobertura vegetal foi bastante prejudicada – regular 
4. A cobertura vegetal foi prejudicada em sua totalidade – ruim 
 
Recursos Hídricos: 
 
59) Fontes de suprimento hídrico utilizadas pelo estabelecimento: 
1. Rio ou riacho perene                  distância:_____________ 
2. Rio ou riacho temporário           distância:_____________ 
3. Açude               distância:_____________ 
4. Poço                                            distância:_____________ 
5. Cacimbão                                    distância:_____________  
6. Outras                                         distância:_____________ 
 
60. Presença de água durante o ano: 
1. presença 
2. ausência 
 
Rio ou riacho perene 
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

            

Rio ou riacho temporário 
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

            

Rio ou riacho temporário 
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

            

Rio ou riacho temporário 
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

            

Rio ou riacho temporário 
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

            

Rio ou riacho temporário 
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

            

Tabela - Equipamentos: 
 

DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE VALOR TOTAL ANO DE AQUISIÇ ÃO 
TRATOR    
ARADO    
GRADE    
CULTIVADOR    
PLANTADEIRA    
SISTEMA DE IRRIGAÇÃO    
CARRETA    
CAMINHÃO    
VALOR TOTAL    
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ANEXO G  

Tabela   -  Produção das Culturas 

QUANTIDADE COLHIDA 
PRODUTOS ÁREA 

(ha) PRÓPRIO PARCEIRO ARRENDA-
TÁRIO 

ASSOCIA-
ÇÃO 

QUANT. P/ 
COMERCIA-

LIZAÇÃO 
PERDAS CAUSA DA 

PERDA 
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Tabela - Distribuição da Produção das Culturas 

DISTRIBUIÇÃO DA PRODUÇÃO 

PRODUTOS UNID. 

QUANT. 
DISPONÍVE

L PARA 
DISTRIBUI

R(ha) 

BENEFI-
CIADO 

MERCADO 
INTERNO 

MERCADO 
EXTERNO 

QUANT. 
TOTAL 

VENDIDA  

QUANT. P/ 
COMER-

CIA-
LIZAÇÃO 

PERDAS 
CAUSA 

DA 
PERDA 

          

          

          

          

          

          

 
 
Tabela  - Comercialização da Produção 

PRODUTOS 
UNI
D. 

QUANT. 
VENDIDA 

PREÇO 
(R$) 

LOCAL DA 
VENDA 

TIPO DE 
EMBALA-

GEM 

TIPÓ DE 
TRANSPOR-

TE 

FRETE 
PAGO 

ICMS PAGO 
(R$) 

         
         

         

         

         

LOCAL DA VENDA: 1) Na fazenda; 2) a feira local; 3) Ao intermediário; 4) Na Associação; 5) Vende para o Governo; 6) Mercado interno; 7) Mercado externo; 8) Outros. 
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Tabela  - Mão-de-Obra  

CATEGORIA N.º. DE PESSOAS 
TOTAL DE DIAS DE 

TRABABALHO/ 
ANO 

PREÇO  H/D   (R$) SALÁRIO (R$) 
REMUNERAÇÃO 

ANUAL 

Empregados 
permanentes 

     

Empregados temporários      

TOTAL      
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Tabela - Custo de produção de 1,00ha de melão 
(continua) 

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE 
QUANTI-

DADE 
V. UNITÁRIO-

(R$) 
V.TOTAL-

(R$) 
1. Insumos     
1.1. Sementes unid.    
1.2. Fertilizantes     

Esterco t    
Uréia kg    
Superfosfato simples kg    
Cloreto de potássio kg    
Sulfato de potássio solúvel L    
Ácido fosfórico kg    
Nitrato de cálcio kg    
Cab2 L    
Nutrisan micro L    

1.3. Defensivos     
Herbicida pós emergente L    
Decis L    
Daconnil/Dacostar/Vanox kg    
Orthene kg    
Microzol kg    
Tilt L    
Premerlim L    
cartap / thiobel kg    
karatê / Decismatch L    
Aplaud kg    
Thiodan L    
Stron / Ramidop L    
Lanate L    
Confidor / Akitara kg    
Bunema L    
Vertimec L    
Óleo Vegetal L    

1.4. Água mil m³    
1.5. Colméia unid.    
1.6. Frete de insumos     
2. Mecanização h/m    

Preparo do solo h/m    
Pulverização motorizada h/m    
Transporte dos frutos h/m    
Serviços gerais h/m    

3. Mão-de-obra h/d    
Preparo do solo / área h/d    
montagem e manejo da irrigação h/d    
Adubação de fundação / cobertura h/d    
Plantio e replantio h/d    
Pulverização costal h/d    
Capinas manuais h/d    
Virar dos frutos / Monitoramento h/d    
Colheita / seleção / embalagem h/d    
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DISCRIMINAÇÃO UNIDADE 
QUANTI-

DADE 
V. UNITÁRIO-

(R$) 
V.TOTAL-

(R$) 
4. Administração     

Assistência técnica % (1+2+3)    
Gerência / administração % (1+2+3)    
Despesas escritório/ contabilidade % (1+2+3)    
Impostos / taxas % (1+2+3)    

5. Irrigação     
Eq. Irrigação (amort.10%aa + 10%man.) %pr. Equip. 15,00%   

6. Custeio     
Juros s/ custeio (8,75%aa - juros oficiais) % total    
Custo de produção ( 01 safra )     

II. Custo de Comercialização     
Discriminação Unidade R$/unid R$/Caixa V.Total-R$ 
caixa (mercado interno) = 13Kg (40%)     
caixa (mercado externo) = 10Kg (60%)     
Pallets - Mercado externo - unid.     
Transporte / Capatazia (ME) Apodi-Porto     
Transporte / descarga (MI) Apodi-SP     
Comissão de venda (2,00% s/ receita)     
Custo de comercialização / safra     

III. Despesa     
Discriminação Unidade R$/kg R$/Caixa V.Total-R$ 
Custo de produção     
Custo de Comercialização     
Despesa total     

IV. Receita     
Discriminação Unidade R$/kg R$/Caixa V.Total-R$ 
Mercado externo (60%) cx = 10Kg      
Mercado interno  (40%) cx = 13Kg      
Receita total     

V. Resultado Financeiro     
Discriminação Unidade R$/kg R$/Caixa Total-R$ 
Receita      
Despesa     
Saldo     
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Anexo H - Investimentos totais e resultados operacionais, 2003. 

Resultados 
Itens Composição / Discriminação NT - 1 NT - 2 

1 – Investimento Total (IT) Custo de produção + comercialização + Infra-estrutura 69.650,35 77.366,1
6 

2 - Receita Total (RT) Comercialização de toneladas de melão  28.250,00 45.675,0
0 

3 -Custo Variável (CV) 

Insumos para a produção e comercialização + 
mecanização + custo com embalagens + Pallets + 
Transporte e capatazia + comissão do agente + mão-de-
obra indireta 

13.262,51 20.125,3
4 

4 -Custo Fixo (CF) 

Administração (Assistência Técnica +Gerência + 
Despesas de escritório + Impostos e taxas) + 
amortização (10% aa) e manutenção (10% do valor 
total) do sistema de irrigação. 

1.159,36 2.012,35 

5 Custo Total (CT) 
Produção + comercialização 

CT = CF - CV  14.421,87 22.137,6
8 

6 - Lucro Líquido (LL) LL = RT – CT 13.828,13 23.537,3
2 

7 – Margem de Lucro (ML) 
Lucro líquido sobre a receita total, calculada pela 
seguinte fórmula: ML = LL / RT 

48,95 % 51,53 % 

8. Preço médio ponderado  
 

(preço MI local x peso) + (preço MI Nacional x peso) 
+(preço ME x peso) 

R$ 1,13 R$ 1,41 

9 - Ponto de Nivelamento 
em termos de quantidade 
(PN) 

Venda para qual a receita se iguala à despesa, calculada 
pela seguinte fórmula: 
Q = CT/ Py  
Q: quantidade  
CT: custo físico 
Py: preço médio pago ao produtor. 

Preço médio  
(MI + 
ME/2) 

R$1,13 
12.763 kg 

Preço 
médio  
(MI + 
ME/2) 

R$1,41 
15.700 

kg 

10 - Ponto de Nivelamento 
em termos de Preço (PN) 

Venda para qual a receita se iguala à despesa, calculada 
pela seguinte fórmula: 
Py = Custo Total / Produção 

R$0,58 R$ 0,63 

11 – Rentabilidade (R) 

Lucro líquido sobre o investimento total  
R = LL / I  
I: investimento inicial 
LL: lucro líquido 

18,85 % 30,42 % 

12- Índice de Solvência (IS) IS = Custo total/ Receita Total  51,05 % 48,47 % 

13 – Tempo de Retorno do 
Capital (TRC) 

Tempo necessário para retorno do investimento total, 
calculado da seguinte maneira: 
TRC = I / LL  
(Calculado para um período de 01 ano - considerando 2 
ciclos por ano) 

5 anos de 1 
meses 

3 anos e 
3 meses 

14-Relação Benefício/Custo 
(B/C) 

A relação B/C é dada pala seguinte fórmula: 
B/C = RT/CT 

1,96 2,06 

Fonte: Dados da Pesquisa 
Elaboração própria 


