Fruteira Potencial: CAJAZEIRA Spondias mombin L., mercado
inexplorado
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O Brasil é um grandeprodutor de frutas, que por sua vez são consumidasin natura ou
processadas na forma de doces, geléias ou sucos. O Nordeste brasileiro possui um rol de
fruteiras potencialmente promissoras, que, apesar de apresentarem perspectivas de
aproveitamentoeconômico, têm sido exploradasna maioria das vezes de forma extrativista, em
vista a falta de informações que justifiquem sua exploração comercial, cuja situação é
diagnosticadapara a cultura da cajazeira.
A maior parte da produção de frutas tropicais é consumida nos países produtivos,
situação advinda da escassez de informação necessária ao seu cultivo, como exigências
nutricionais, tratamento pós-colheita e processamento, tendo em vistas que algumasfrutas não
são conhecidas nos mercados mundiais. Já onde é conhecida integra a fonte de alimentos
básicosdas populaçõesdaquelaregião.
A cajazeira Spondias mombin L. percente a família Anacardiaceae originária da
região tropical do continente americano, a fruta cajá é conhecida por taperebá, cajá-mirim,
imbuzeiro dentre outros. Possui folhas imparipinadas, com 5 a 11 folíolos de 9-11 cm, flores em
cachosna extremidadedos ramos,brancase muito pequenas.Fruto amareladode formaovóide
com aproximadamente 2 – 4 cm de extensão, com uma única semente. A germinação das
sementesé consideradaboa, apesarde um poucodemorada.
São árvores de médio a grande porte, consideradas de grande importância na
recuperação de vegetação degradada, pela sua rusticidade, rapidez de crescimento e
disseminação, atração para a fauna em geral e como produtora de frutos que servem como
importantefonte de rendaadicionalpara o produtor. Os frutos da cajazeirasão muito apreciados

pelo excelente sabor de sua polpa. Além disso, apresentamboas características agroindustriais
com rendimento de polpa de 56% em média e suas características químicas, como o Brix de
13º.
As frutas desempenham um importante papel na saúde humana, contribuindo para o
fornecimentode calorias, sais mineraise vitaminas, fibras e água. A seguir são apresentadasas
propriedadesnutritivasde fruto de cajá.

Tabela1.

Composiçãonutricionalpor 100 g de polpade frutos de cajá Spondias mombin L.
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Apesar da literatura agronômicanão dispor informaçõessobre nutrição e manejo para
a cajazeira, sugere-se a adaptação de tecnologia utilizada em outras fruteiras tropicais com
porte parecido. Estudos recentes de nutrição mineral da cajazeira no Estado da Paraíba,
demonstraram que a cajazeira responde positivamente a adubação fosfática e potássica,
obtendo a máxima produção de frutos com as doses 148,06 e 30 g planta-1 de K2O e P2O5,
respectivamente(FEITOSA,2007)*.
Já existemtrabalhosde clonagemda cajazeiraem buscade aproveitamentoracional do
potencial desta fruteira, que proporciona maior produtividade e qualidade dos frutos, além de
facilitar o manejodas práticasagrícolasexigidaspor esta cultura.
A colheita é feita manualmente, coletando os frutos maduros caídos. Nos Estados
produtores, o período de safra varia, a produção registrada nos anos de 2005 e 2006 em seis
municípios do Estado da Paraíba, foi de 500 e 700 toneladas, respectivamente. Os frutos são
comercializadosnas feiras e agroindústriasda regiãocompreçovariandode R$ 0,60 a R$ 0,80.
Dentre as fruteiras tropicais promissorastemos a mangueira Mangifera indica, uma
típica fruteira tropical pertencente à mesma família da cajazeira. No geral, em alguns estados
produtores não é empregada nenhuma tecnologia para a produção de manga, diante deste

entraveo estadoda Paraíbaencontra-se entre os maioresprodutoresda fruta com destaquena
produtividadede 21,89ton/hae produçãode 456 mil toneladasem todo o Nordestebrasileiro.
Atualmente, no estado da Paraíba, as áreas cultivadas anteriormente com lavouras
tradicionais foram substituídas pela fruticultura. Situação advinda das mudanças climáticas
influenciadaspelo uso indevido dos recursosnaturais e a seca prolongada- característica deste
estado. Contudo, estas áreas passaram a produzir frutas, uma prática que proporciona maior
oferta de emprego direto e incremento na renda mensal. Na região já existe organização em
cooperativas dos produtores de frutas destinadas ao processamento da polpa, sobretudo de
maracujá, graviola, acerola e cajá. Com produção mensal entorno de 20 mil quilos de frutas
beneficiadase com o mercadogarantido, abastecendoo mercadolocal e de estadosvizinhosa
exemplodo Rio Grandedo Norte, RN.
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