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RESUMO

A cajarana (Spondiascythereasonn ou Spondiasdulcis), também conhecida como cajá-manga, é uma fruta exótica de grande distribuição nas 
serras úmidas, na zona da mata e no agreste nordestino. Dentre as demais espécies de seu gênero, a S. cythereasonn é a menos estudada em 
função de a sua produção ser voltada apenas para o mercado comercial de frutas frescas, isso influencia, também, no interesse da produção de 
alimentos com a matéria prima devido ao sabor e aroma bem atenuados. Este estudo de revisão tem como objetivo apresentar as características 
nutricionais do fruto da cajaraneira, bem como seus princípios bioativos. O presente estudo refere-se a uma revisão sistemática fundamentada 
em pesquisas bibliográficas onde foram analisados artigos científicos publicados entre os períodos de 2010 a 2017, divulgados nas bases de dados: 
Scielo, Lilacs, TEDE, pesquisados por meio das palavras chaves em português (cajarana e princípios bioativos). A Cajarana consiste num fruto de 
formato elipsoide, com aproximadamente 10 cm de comprimento e sua massa pode chegar a 380 g, a depender do tamanho do fruto. Damiani et 
al. (2011) infere que este é um fruto com alto potencial nutritivo possuindo em sua composição, sobretudo,níveis adequados de macronutrientes 
e excelente teor de sólidos solúveis totais, o que confere ao fruto grandes propriedades organolépticas. De acordo com Lima, (2010) quanto às 
características físico-químicas, o fruto da cajaraneira possui: umidade (%): 89,19; teor de cinzas (%):0,42; proteínas totais (%): 0,85; gorduras 
totais (%): 0,61; carboidratos (%): 8,93; acidez titulável (%): 1,15; açúcares redutores (%): 6,34; açúcares não redutores (%): 5,99; açúcares totais 
(%): 12,33; sólidos solúveis (%): 11,00 e pH: 2,78. Ante à caracterização química e farmacológica realizada por Damiani et al. (2011), observa-se a 
presença de compostos bioativos responsáveis pelo bom funcionamento do organismo, dentre os quais se destacam os ácidos orgânicos, 
compostos fenólicos, flavonoides e carotenoides, que possuem ação antioxidante. Ferreira et al. (2015) realizou testes nas folhas da Spondias sp. 
que constataram a presença de compostos bioativos que possibilitam seu uso tanto na área farmacêutica quanto cosmética, entre eles: fenóis, 
flavonóides, taninos e xatonas que previnem doenças atuando contra os radicais livres. Existem, ainda, particularidades do fruto da cajaraneira, 
onde Lorenzi et al. (2006), numa análise proximal do fruto,constatou uma diversidade de micronutrientes, atribuindo à S. cythereasonn uma 
importante fonte de vitaminas e minerais essenciais à alimentação. Diante do exposto, pode-se concluir que a cajarana é uma importante fonte 
de nutrientes, com intensa capacidade antioxidante, podendo ser introduzida na alimentação numa tentativa de prevenir doenças que se 
desenvolvem a partir do stress oxidativo, oferecendo melhor qualidade de vida.
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