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Resumo:
Esta revisão bibliográfica apresenta a relação entre o produção e exportação de frutas
tropicais no Nordeste. Nas últimas décadas ocorreram grandes avanços no agronegócio,
principalmente no setor da fruticultura, que tem sido beneficiado com os avanços
tecnológicos, logísticos e econômicos, gerando resultados significativos na balança
comercial brasileira, especialmente nos estados exportadores. A região Nordeste do Brasil
apresenta as condições climáticas ideais, além de grandes extensões de terras para o
cultivo de espécies frutíferas tropicais. Destaca-se como os principais produtores dessa
região, os estados da Bahia, Ceará, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Apesar da elevada
produção e exportação de frutas tropicais, principalmente na região Nordeste, esses
percentuais ainda são baixos no âmbito internacional. Finalmente, novas estratégias para
aberturas comerciais são necessárias, além de políticas públicas mais efetivas no setor.
Palavras-chave: Fruticultura. Economia. Agronegócio. Comércio exterior.

Production and export of tropical fruits: an analysis of the
Northeast Region of Brazil
Abstract
This review presents the relationship between the production and export of tropical fruits in
the Northeast. In recent decades there have been major advances in agribusiness,
especially in fruticulture sector, which has been benefited from technological advances,
economic, logistical and generating meaningful results in the brazilian trade balance,
especially in the exporting States. The Northeastern region of Brazil has the ideal climatic
conditions, in addition to large tracts of land for the cultivation of tropical fruit species. Stands
out as the main producers of this region, the States of Bahia, Ceará, Pernambuco and Rio
Grande do Norte. Despite the high production and exports of tropical fruits, mostly in the
Northeast, these percentages are still low in the international field. Finally, new strategies for
trade openings are required, in addition to more effective public policies in the sector
Key-words: Fruticulture. Economy. Agribusiness, Foreign trade.
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1. Introdução
A evolução das máquinas, em especial as de apoio agrícola causaram uma
grande transformação, facilitando a vida do homem do campo. Júnior (2012)
apontou que no Brasil a expansão das indústrias de máquinas, apetrechos e
matérias-primas do setor agropecuário, assim como outras indústrias voltadas para
este setor, serviram como base, para uma modernização de base técnica em 1970.
Neste sentido, as cadeias produtivas da agropecuária brasileira têm
alcançando elevados ganhos de produtividade nas últimas décadas, relacionados
principalmente aos novos padrões e configurações que vêm sendo delineados com
os avanços tecnológicos do setor (GILIO et al., 2016). Entretanto, sabe-se que a
economia brasileira é atualmente muito dependente da exportação de commodities,
incluindo aquelas do agronegócio (PEROBELLI et al., 2016), que influencia na
balança comercial brasileira, por meio de incrementos significativos na economia.
Assim, os ganhos tecnológicos, logísticos e econômicos na agropecuária têm
fortalecido cada vez mais o agronegócio, que é conceituado como “a soma das
operações de produção e distribuição de suprimentos agrícolas, das operações de
produção nas unidades agrícolas, do armazenamento, processamento e distribuição
dos produtos agrícolas e itens produzidos a partir deles” (BATALHA, 2008, p. 5).
No Nordeste, o crescimento das culturas de maior valor comercial, como
cacau, fumo e frutas tropicais apresentou maior crescimento entre as décadas de
1960 e 1990 (PEROBELLI et al., 2016). Atualmente, com os avanços tecnológicos,
por meio do aprimoramento da irrigação, como também a introdução de diversas
espécies frutíferas, a região tem se destacado no cenário nacional como um
importante exportador de frutas tropicais.
Diante isso, o presente artigo consiste em uma revisão bibliográfica,
relacionando a produção e a exportação de frutas tropicais, nas escalas mundial,
nacional e regional, com destaque para a região Nordeste, que atualmente é
detentora de elevados índices de produção e exportação de frutas.
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2. Metodologia
O presente estudo caracteriza-se como exploratório e bibliográfico, uma vez
que foi necessário a utilização de dados secundários para a sua construção. Foram
consultados artigos, livros, sites de instituições e outros materiais relacionados ao
tema trabalhado nesta pesquisa. Conforme Gil (1991), a pesquisa exploratória visa
oferecer uma aproximidade com o problema com o propósito de torna-lo explícito ou
a formular hipóteses, envolvendo também trabalhos bibliográficos.

3. Resultados e Discussões
A produção de frutas tropicais predomina em todas as regiões do Brasil, com
destaque para o Nordeste, que apresenta vantagens quando comparada com as
demais, isso devido aos fatores ecológicos e territoriais (disponibilidade de terras),
visto que o Nordeste ocupa uma área de 1.556.000 km², que equivale a 18% do
território brasileiro (PASSOS; SOUZA, 1994).
Assim, ao relacionar a fruticultura com o Nordeste brasileiro, passou-se a
analisar os dados quantitativos, a partir dos principais estados produtores da região:
Bahia (BA), Ceará (CE), Pernambuco (PE) e Rio Grande do Norte (RN) (Figura 1).

Fonte: IBGE (2016)
Figura 1 - Produção da fruticultura na Região Nordeste no ano de 2014
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Como se observa, o estado da Bahia suplanta a produção dos estados do
Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba, Sergipe e do estado do
Maranhão. Diante dessas estatísticas é considerável dizer que o estado da Bahia é
bastante relevante para a fruticultura da Região Nordeste.

3.1 A fruticultura no estado da Bahia
O setor fruticultura da Bahia vem se aperfeiçoando gradualmente, isso devido
a inclusão de novas tecnologias, fatores climáticos e da presença da água para a
irrigação das frutas, que apresentam qualidade, tendo como resultado a aceitação
no mercado interno e externo (FERRAZ, 2013).
A Região Oeste da Bahia possui vantagens tanto para a agropecuária quanto
para as várias culturas oriundas do setor agrícola, quanto para a pecuária. A região
está localizada próximo ao Rio São Francisco e possui uma certa facilidade para o
escoamento dos produtos pelos modais rodoviário e hidroviário, podendo interligar
outras regiões (BATISTELLA et al., 2002).
De acordo com Vidal e Ximenes (2016), uma das culturas que fazem o estado
destacar-se em relação aos demais, é a cultura do cacau que ocupa uma área
superior a 500 mil hectares. Além do mais, o cacau se adequou ao Sul da Bahia e
trouxe desenvolvimento e melhorias para as famílias localizadas nesta Região
(CUENCA; NAZÁRIO, 2004).
Apesar do cacau ocupar uma área bastante ampla, a banana, a laranja e o
mamão estão entre as principais culturas produzidas pelo estado, onde em 2015
foram produzidas 1,068 milhão de toneladas da banana, 962 mil toneladas da
laranja e 723 mil toneladas do mamão (BAHIA, 2017).

3.2 A fruticultura no estado do Ceará
O Ceará é um dos estados que possui uma área muito ampla para o cultivo
de frutas. Diante isso, é considerado o segundo estado com a maior área explorada

Ponta Grossa, Paraná, Brasil – 06 a 08 de junho de 2018

pela fruticultura de toda Região Nordeste, onde o cajueiro ocupa uma área de 380
mil hectares (VIDAL e XIMENES, 2016).
A fruticultura do estado do Ceará obteve uma grande evolução no decorrer
dos anos. No ano de 1998, as exportações de frutas totalizavam US$ 885 mil,
enquanto no ano de 2007 as exportações alcançaram US$ 77,2 milhões (CAMPOS;
CARVALHO, 2010). Quando se trata exclusivamente da melancia, 70% da sua
produção é destinada ao comércio externo, para países como Inglaterra, Alemanha,
Holanda e Bélgica (ALVES, 2009).
De acordo com os dados estatísticos do MDIC, o Ceará é o estado que mais
compete posição com o Rio Grande do Norte, no que se refere ao melão, principal
fruta exportada pelo RN. Ao acompanhar os números das exportações de melão até
o momento, pressupõe-se que no ano de 2017 o estado do Rio Grande do Norte
feche com percentual acima das exportações do Ceará.

3.3 A fruticultura no estado de Pernambuco
No Nordeste existem dois grandes polos de grande relevância para o setor
fruticultor: o Vale do Assú e o Vale São Francisco, onde o estado da Bahia encontrase dentro do Vale São Francisco, que segundo Bustamante (2009), Petrolina (PE) e
Juazeiro (BA) podem ser consideradas regiões incentivadoras da economia local,
uma vez que as regiões demandam mão de obra e são ocupadas pelos moradores
locais.
No estado pernambucano, o maior volume de produção encontra-se na bacia
do Vale São Francisco, que é a região mais produtora de goiaba e uva (VIDAL;
XIMENES, 2016). O polo Petrolina/Juazeiro tem sua economia voltada as atividades
agrícolas, mais especificamente na fruticultura irrigada (LACERDA et al., 2004).
Como se pode observar na Figura 2 (p.16), o estado de Pernambuco
encontra-se como o terceiro maior estado produtor de frutas da Região Nordeste,
ficando atrás apenas da Bahia e do estado do Ceará sendo responsável por uma
produção de 13,1%. De acordo com Correia et al. (2001), o município de Petrolina
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possui um percentual de 51% da população empregada na agricultura, sendo o
comércio com 39,75 e a indústria 8,7%.

3.4 A fruticultura no estado do Rio Grande do Norte
O estado do Rio Grande do Norte destaca-se por ser o que mais exporta
frutas em todo o território nacional, ressaindo também como um importante polo na
produção de melões e castanhas (COSTA, 2009).
Segundo as estatísticas da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte
(FIERN), as principais frutas exportadas pelo estado seguem na seguinte
classificação: melão, melancia, manga, mamão e banana (Figura 2). Assim,
conforme as estatísticas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
nota-se a participação da fruticultura no agronegócio do estado (Tabela 1).
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Figura 2 – Exportações das frutas frescas do estado do Rio Grande do Norte nos últimos quinze ano
Fonte: Aliceweb (2017)
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Produtos exportados
Valor (US$)
Peso (kg)
Bebidas
2.107
521
Cacau e seus produtos
692
520
Complexo sucroalcooleiro
2.890.761
6.311.590
Couro, produtos de couro e peleteria
14.529
1.514
Demais produtos de origem animal
3114052
2.990.709
Demais produtos de origem vegetal
956.923
1.571.650
Fibras e produtos têxtis
27.994.212
5.048.888
Frutas (incluindo nozes e castanhas)
142.814.104
188.663.612
Lácteos
13.073
1.040
Pescados
24.840.225
3.262.558
Plantas vivas e produtos de fruticultura
53.566
13.156
Outros produtos
17.617.141
8.363.802
Total
220.312.385
216.229.560
Fonte: Adaptado de MAPA (2017)
Tabela 1 – Exportações dos produtos do agronegócio do Rio Grande do Norte

As exportações de frutas frescas do estado do Rio Grande do Norte, têm
cooperado para expansão do agronegócio brasileiro, isso por destacar-se com uma
das atividades mais dinâmicas do estado (COSTA et al., 2007). De acordo com os
dados disponíveis da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA, o
município de Baraúna é responsável pela maior produção do RN, no qual
corresponde a 50% da produção (EMBRAPA, 2016).
O melão é a fruta que o estado mais produz e exporta. Com origem na África,
sua dispersão ocorreu na Índia, onde a partir deste país foi disseminado para os
demais países. O melão (Cucumis melo) atualmente é conhecido em todo o mundo.
Somente no ano de 2002 ocupou uma área de 1.162.136 hectares, atingindo uma
produção de 21.588.746 toneladas (FAO, 2015).
Ainda neste contexto, no âmbito mundial, o Brasil é um dos maiores
produtores entre os países Sul-americanos, indicando que ainda existem grandes
tendências de crescimento para a sua cultura, isso, resultante do consumo interno e
das exportações (COSTA et al., 2000). Ganhando então um forte espaço no
mercado internacional, no ano de 2014 o melão foi à fruta com maior nível de
exportação, com 196.840 toneladas (SEBRAE, 2015).
Um outro fruto que o estado se destaca é a produção de melancia, que é uma
fruta originária do continente africano. A melancia é uma fruta consumida em vários
países, sendo a Índia, o Irã e Estados Unidos os principais países que fazem uso da
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cultura da melancia (AZEVEDO et al., 2004).
Assim, a melancia produzida no RN tem bastante relevância no mercado.
Conforme os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o RN
aparece em terceiro lugar no quesito produção em todo o nordeste e o nono em todo
o território nacional brasileiro (IBGE, 2012). O Semiárido brasileiro, com o seu clima
quente, participa da otimização da melancia dando qualidade ao produto. Os
estados do RN e do CE destacam-se como os maiores exportadores do fruto
(VILELA et al., 2006).
Conforme os dados estatísticos da balança comercial do RN, disponível pela
Federação das Indústrias, do estado do Rio Grande do Norte (FIERN), países
pertencentes à União Europeia como Alemanha e Portugal são destinos das
exportações potiguares de mamão (FIERN, 2016).
O Rio Grande do Norte é o terceiro maior exportador de mamão do Brasil,
isso devido à ação do governo diante a competitividade da fruticultura, como a
criação da Estrada do Melão, por exemplo, que vai reduzir o desperdício das frutas,
assim como o escoamento da produção (SILVA et al., 2011).
Sabendo então que o mamão é um fruto de fácil amadurecimento, na
exportação, os modais marítimo e aéreo apresentam bons resultados para os
exportadores (SOUZA, 2007). Em relação aos modais mais utilizados na exportação
do mamão potiguar no ano de 2016, 15% do fruto foi exportado por via marítima,
enquanto 85% pelo modal aéreo.
Outra fruta importante é a manga, onde no estado do Rio Grande do Norte, o
Vale do Assú é considerado um dos maiores produtores, conforme as análises dos
últimos anos, sendo comercializadas nos mercados externo e interno (MORAIS et
al., 2017). Além disso, a manga é produzida em sete a nove municípios do Vale do
Assú, onde em 2010, Ipanguaçu foi o município que mais produziu o fruto, com
20.000 toneladas (COSTA, 2013).
Além dessas frutas, outra fruta relevante na economia do RN é a banana
(FIORAVANÇO, 2003). Com isso, como as demais frutas, tal produção promove o
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aumento da renda para a agricultura familiar, sendo responsável assim, para o
desenvolvimento da região produtora.
Sendo considerado o trigésimo polo frutícola do Brasil, a maior produção de
banana se localiza no Vale do Assú (BIDJEKE et al., 2004). A maior parte da
produção desta fruta é consumida no mercado interno, onde apenas 1,5% da
produção brasileira da banana são exportadas (EMBRAPA, 2012).

4. Conclusão
Como foi observado, o agronegócio é considerado um grande propulsor
econômico na Região Nordeste, sendo a fruticultura uma das suas constituintes.
Verificou-se que apesar dos constantes avanços tecnológicos aplicados ao setor,
visando aumentar a produtividade de frutas tropicais.
Ademais, como foi verificado, a Região Nordeste do Brasil apresenta as
condições climáticas ideais, além de grandes extensões de terras para o cultivo de
espécies frutíferas tropicais, com destaque para os estados da Bahia, Ceará,
Pernambuco e Rio Grande do Norte, considerados os maiores produtores e
exportadores de frutas tropicais. Adicionalmente, para melhorar o impacto
econômico da produção e exportação de frutas são necessárias novas estratégias
para aberturas comerciais, como também políticas públicas mais efetivas no setor.
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