
A fruta do momento ganha espaço
Em floração, cultivo da pitaya enche os olhos pela beleza. Em cerca de 40 dias, o sabor também promete conquistar apreciadores
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João Rodrigues já colheu primeiras unidades da fruta
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A pitaya, também conhe-
cida como fruta do dragão, 
por causa da casca irregular e 
dos gomos escamosos, nasce 
de um tipo de cacto da família 
dos Cactos epifitos, e inicia 
o seu período de safra em 
dezembro no Brasil. Além 
disso, é muito cultivada no 
resto da América do Sul, 
Israel e China. Por ter agra-
dável sabor doce, serve como 
matéria-prima para diversas 
receitas como tortas, iogurtes, 
sorvetes, geleias e até como 
acompanhamento da salada.

Segundo a nutricionis-
ta Caroline Ortolan, a pi-
taya é rica em antioxidan-
tes, possui fibras, o que por 
sua vez regula o intestino. 
Também é rica em água 
e vitaminas C e E. “Ela tem 

ômega 3 também, que é um 
ácido graxo essencial, for-
te protetor para problemas 
cardiovasculares”, ressalta 
a nutricionista da Secretaria 
Municipal da Educação. A 
pitaya é uma fruta de baixo 
valor calórico, apesar de ser 
saborosa e doce. Para cada 
100 gramas de fruta estima-
se um valor nutricional de 
aproximadamente 50 calorias. 

Especialistas afirmam que 
este alimento pode:

|Auxiliar no combate a 
ação de radicais livres no 
organismo;

|Atuar no controle dos 
níveis de glicose e colesterol 
no sangue;

|Reduzir a pressão arterial;
|Melhorar o funcionamen-

to intestinal.

A produção de frutas ga-
nha mais cor, beleza e sabor 
em Vera Cruz. Quem digitar 
pitaya em sites de busca, 
logo vai encontrar referências 
como “a fruta do momento”. 
Também é conhecida como 
fruta-dragão, por conta de seu 
aspecto externo que remete 
às escamas de um dragão. 
Mas por dentro, a suculenta 
polpa se assemelha ao kiwi 
em sabor. Pois antes mesmo 
de colher a safra, prevista para 
estar no ponto daqui a 40 dias, 
o agricultor Sérgio Frantz, de 
Entrada Dona Josefa, e a espo-
sa, Bernadete, se deliciam com 
a floração que transformou a 
paisagem da propriedade. En-
tre dezembro e maio, a planta 
floresce de três a quatro vezes, 
sempre à noite, durando até 

as primeiras horas da manhã.
Foi depois de visualizar 

uma plantação em Santa Ca-
tarina que o casal gostou da 
fruta e resolveu apostar em 
solo vera-cruzense, há três 
anos. Sérgio investiu em cerca 
de 400 pés de pitaya e a expec-
tativa, agora, é colher cerca de 
10 frutos por pé. Nos próxi-
mos anos, com as plantas no 
auge, a produtividade deve 
ser superior. Vizinho de Sér-
gio, João Rodrigues também 
investiu em escala comercial e 
possui 1,6 mil plantas. Para o 
próximo ano, quer chegar a 2 
mil plantas e projeta produzir 
entre dois e três mil quilos. 
“Tenho certeza que é uma 
aposta que vai dar certo”, frisa 
Rodrigues, que fará a venda 
direta ao consumidor.

A intenção do produtor 
é efetuar a venda direta ao 
consumidor, além dos super-

mercados. Imagina ele que vá 
chamar a atenção, a  começar 
pela aparência da pitaya. “É 
uma fruta nova na nossa re-
gião”, reforça, explicando que 
são três variedades: a branca, 
a roxa e a amarela, que é a 
mais doce. 

Bernadete vai além, explica 
que não apenas para o consu-
mo in natura  a pitaya tem tido 
boa aceitação. A fruta pode 
ser transformada em muitas 
coisas, especialmente no setor 
de cosméticos, bebidas e sor-
vete, cita como exemplo. En-
quanto a colheita não começa, 
Sérgio e Bernadete apreciam 
o jardim que envolve a casa e 
está entre outras culturas. O 
caule parece um cactos e a flor 
branca, graúda, tem atraído 
as abelhas para polinização. 
O calor tem contribuído para 
o desenvolvimento da planta, 
que deve ter pelo menos mais 
uma floração para gerar belos 
registros durante a noite e ao 
amanhecer.

Sérgio Frantz possui
um verdadeiro jardim
em dias de floração
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