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RESUMO

O objetivo do presente estudo é
analisar o abastecimento brasileiro com
cebola nacional e importada na vigência
do MERCOSUL, de 1990 a 2007, e
descrever o perfil do setor produtivo, onde
50,0% são oriundas de propriedades com
áreas entre 2 e 10 hectares. Devido à
desvalorização do real em 1999, a analise
é feita em dois sub-períodos. No período
de 1990 a 1999, a produção aumentou em
conseqüência da contr ibu ição da
produtividade de 647,0%, enquanto a área
diminuiu contribuindo negativamente.
Nesse período, a quantidade importada foi
de 265,7 mil t/ano para um consumo anual
de cerca de 1.080 mil toneladas. No
período de 2000 a 2007, a redução de
área foi maior e a produtividade contribuiu
com 537,0% para a expansão da
produção, que chegou a 20 toneladas por
hectare.  A quant idade média anual
importada foi de 147 mil toneladas.

PALAVRAS-CHAVE: Allium cepa L., área,
produtividade, setor produtivo.

ABSTRACT

Supply of onion in Brazil, 1990 a 2007:
development of production and import

The purpose of this study is to analyse
the supply of Brazil with national and onions
imported during the MERCOSUL, from 1990
to 2007, and describe the profile of the
productive sector, where 50.0% of the quantity
produced are from properties with areas
between 2 and 10 hectares. Due to the
devaluation of the real in 1999, a review is
made of two sub-periods. In the period from
1990 a 1999, production increased as a result
of the contribution of productivity of 647.0%,
while the area decreased contributing
negatively. During this period, the quantity
imported was 265.7 thousand tons/year to an
annual consumption of about 1,080 tons. In the
period from 2000 to 2007, the reduction of area
was higher and productivity contributed
537.0% for the expansion of production, which
reached 20 tonnes per hectare. The annual
average imported was of 147 thousand tons.

KEYWORDS: Allium cepa L, area, yield,
productive sector.

INTRODUÇÃO

A cebola, Allium cepa L, originária das regiões do Irã e Paquistão, é um bulbo utilizado
como condimento há milênios.  É planta de ciclo bienal, sendo que no primeiro ano ocorre a
bulbificação e no segundo ano, após dormência e choque frio nos bulbos, estes brotam e
desenvolvem novas plantas para produção de sementes. O fotoperíodo é decisivo para
formação dos bulbos (Filgueira, 2001).

FILHO WPC; CAMARGO FP. 2008. Evolução da produção e importação de cebola no Brasil, no período de 1990 a 2007. Horticultura
Brasileira 26:S1313-S1317.
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A produção mundial de cebola, em 2006, foi cerca de 61,64 milhões de toneladas
cultivadas em 3,34 milhões de hectares, com produtividade de 18,45 t/ha. Nesse ano, os maiores
produtores mundiais foram: China e Índia (42,2%), Estados Unidos da América (EUA),
Paquistão, Rússia, Turquia, Irã e Egito (19,4%). O Brasil ocupou a nona colocação no ranking
(FAO, 2006). O comércio internacional em 2005 movimentou cerca de 8,0% da produção
mundial de cebola. Os sete maiores exportadores foram: Índia, Holanda e China (37,7%), EUA,
Egito, Espanha e Argentina (33,0%). O preço médio de exportação no mercado mundial foi de
US$ 230/t. Os maiores importadores foram: Rússia, Malásia e Japão (26,6%), vindo a seguir
Bangladesh, Arábia Saudita, Reino Unido, EUA, Alemanha. O Brasil ocupa a nona posição
como importador. Em 2005, o preço médio de importação foi de US$ 306/t (FAO, 2005).

Os objetivos do estudo são analisar o abastecimento brasileiro com cebola nacional e
importada na vigência do MERCOSUL, entre1990 e 2007, e descrever o perfil do setor
produtivo,

MATERIAL E MÉTODO

Para o estudo foram utilizadas informações estatísticas de produção do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE, 2007). Para calcular a contribuição da produtividade e da
área, para expansão da produção de cebola, o método foi o apresentado por Vera Filho &
Tollini (1979). Para o período de 1990 a 2007, inicialmente foram calculadas as taxas
geométricas anuais de crescimento, em seguida foram estimadas as contribuições do aumento
da área e do aumento da produtividade para o acréscimo da produção, que são dadas pelas
fórmulas: CA = (Ta/Tp) x 100; CP= ((Tp - Ta)/Tp)) x 100; onde: CA = contribuição da área; CP =
contribuição da produtividade; Ta=taxa geométrica média anual de crescimento da área; Tp =
taxa geométrica média anual de crescimento da produção.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

No Brasil, no período 1995 a 1996, a área cultivada anual foi de 75.415 hectares e a
produção comercializada foi de 621.406 toneladas conforme o CENSO (1998). A área média
por propriedade foi de 0,74 hectare, sendo que área cultivada nos estratos de 2 a 10 hectares
respondeu por 50,0% da produção (Figura 1).

Quando se formou o MERCOSUL em 1990, os argentinos procuraram participar do
abastecimento do Brasil. No caso da cebola, no primeiro qüinqüênio (1990-94), a economia
brasileira não tinha estabilidade da moeda e o câmbio era flutuante. Nesse período, a
participação foi crescente chegando a 137,6 mil toneladas. O Brasil importou o equivalente a
8,5% da sua produção de cebola.

No período de 1995 a 1999, com o Real fortalecido, a participação da cebola importada
correspondeu a 30,0% da produção nacional, que foi de 277,1 mil t/ano em média, com o
câmbio a R$ 1,08/US$. Com a desvalorização do Real, em 1999, a Argentina enviou menor
quantidade de bulbos ao mercado brasileiro, mas houve aumento da quantidade importada no
período de 2000 a 2006, participando com 12,6% da produção de cebola do Brasil, que foi de
177,6 mil t/ano e câmbio a R$ 2,52 /US$, em 2000 a 2004, e R$ 2,20/US$, em 2005 a 2007
(Camargo Filho, 2007).
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O Brasil importou por ano, no período de 2000 a 2007, 146,9 mil toneladas de cebola
fresca, sendo que 99,0% foram originárias da Argentina e 1,0% de outros países como Chile,
Uruguai, Espanha e EUA. Em 2003, o País importou também 1.954 toneladas de cebola seca,
em fatias, pedaços ou em pó. As importações de cebola em salmoura ou vinagre cessaram
em 2001(MDIC/SECEX, 2004) (Tabela 1).

Entre 1990 e 1999, a produção aumentou em conseqüência da contribuição da
produtividade de 647,0%, enquanto a área diminuiu, contribuindo negativamente. Nesse período
a quantidade importada foi de 265,7 mil t/ano para um consumo anual de cerca de 1.080 mil
toneladas.  No período de 2000 a 2007, a redução de área foi maior e a produtividade contribuiu
em 537,0% para a expansão da produção, chegando a 20 toneladas por hectare. A quantidade
média anual importada foi de 147 mil toneladas.

Observa-se que os produtores brasileiros reagiram à competição do mercado com
investimento tecnológico na produção, uso de insumos modernos, irrigação, sementes de
cebola melhoradas (híbrida e variedades).
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Tabela 1. Evolução da área cultivada, produção e quantidade importada de cebola pelo Brasil, taxas de
crescimento, contribuições da área e da produtividade, no período de 1990 a 2007.(Evolution of the cultivated
area, production and quantity of onions imported by Brazil, growth rates, contributions of the area and productivity,
from 1990 to 200.São Paulo, IEA, 2008.

Ano Área Produtividade Produção Importação

(ha) (kg /  ha) (t) (t)

1990 74.646 11.643 869.067 9143

1991 76.666 11.579 887.728 58.831

992 76.289 11.744 895.951 96.060

1993 71.910 12.915 928.704 87.791

1994 81.638 12.495 1.020.035 137.576

1995 74.676 12.595 940.537 392.384

1996 69.838 12.853 897.643 239.697

1997 67.763 13.003 881.134 221.717

1998 67.745 12.373 838.232 254.587

1999 66.169 14.941 988.658 220.000

Média 69.238 13.153 909.140 265.677

Taxa de crescimento -1,64 1,97 0,30 33,06

Ca- Cp -547,34 647,34 - -

2000 66.505 17.387 1.156.332 75.000

2001 63.929 16.430 1.050.348 105.239

2002 68.869 17.746 1.222.124 111.523

2003 68.790 17.878 1.229.848 172.675

2004 58.361 19.835 1.157.562 182.336

2005 58.385 19.486 1.137.684 169.518

2006 57.273 20.407 1.168.788 198.783

2007 58.741 20.284 1.191.488 160.000

Média 62.607 18.682 1.164.272 146.884

Taxa de crescimento -2,44 3,08 0,56 12,37

Ca- Cp
1

-436,98 536,98 - -
1
Ca = contribuição da área; Cp = contribuição da produtividade.

Fonte: Elaborada pelos autores com dados de CAMARGO (2006) e IBGE (2007). (Developed by the authors
with data of

CAMARGO, 2006) e IBGE, 2007.
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Figura 1. Distribuição da produção de cebola por estrato de área (ha) no Brasil, no período de 1990 a
2007. (Distribution of onion production in Brazil, in the period 1990 a 2007). São Paulo, IEA, 2008.
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