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A PR E SE N TAÇ ÃO

Este livro foi produzido para atender a uma imensa lacuna no 
mercado editorial agrícola brasileiro, carente de publicações que 
abordem essa cultura alimentar secular, de excelentes sabor e 

valor nutritivo, consagrada na elaboração de polpas, sucos, sorvetes, entre 
outros alimentos de altíssimo valor agregado.

A grande relevância desta obra se evidência pelo fato de a umbu-
cajazeira ser pouco pesquisada, não havendo, portanto, na literatura científica 
brasileira resultados que possam ser utilizados como recomendações 
técnicas para seu cultivo. Tal fato justifica o esforço de seus autores em 
reunir seus conhecimentos explícitos e tácitos, obtidos por décadas de 
intenso e incansável trabalho de análise, interpretação e adaptação de 
resultados de outras espécies do mesmo gênero, por constatações em 
trabalhos experimentais, visitas de campo e observações colhidas em décadas 
de contatos com produtores da umbu-cajazeira, que lhes habilitaram 
à apresentação de recomendações técnicas aplicáveis ao seu cultivo, à 
identificação de seus problemas e fatores limitantes e à apresentação de 
sugestões para os componentes de seu ambiente de inovação. 

O livro está composto por 12 temas, que descrevem o perfil da um-
bu-cajazeira quanto à caracterização, aos nomes populares, ao sistema 
extrativista de cultivo e ao valor agrossocioeconômico para os pequenos 
produtores familiares e agroindústrias de polpas, sorvetes, entre outras, 
do Nordeste (Introdução); temas de caráter científico de caracterização 
e identificação da espécie da umbu-cajazeira (Taxonomia e distribuição 
geográfica; Sinonímia e importância social e econômica; e Caracterís-
ticas botânicas e composição dos frutos); tecnologias de propagação de 
mudas, técnicas de cultivo e irrigação (Propagação e formação de mudas; 
Recomendações para cultivo e Manejo de irrigação); práticas de colheita, 
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pós-colheita, industrialização e consumo (Colheita e comercialização; 
Pós-colheita, industrialização e forma de consumo); problemas de doen-
ças e pragas (Problemas fitossanitários); casos de sucesso da produção da 
umbu-cajazeira: tratos culturais em pomar da Fazenda Exu; Produção sob 
sequeiro e irrigação da Fazenda Santa Maria; Produção extemporânea 
no Vale do Açu, RN; Pesquisa na UFERSA, em Mossoró, RN (Relatos 
de Casos); e apresentam sugestões para maior apoio governamental à 
pesquisa, desenvolvimento de tecnologias, redução dos desperdícios da 
umbu-cajazeira, transferência de tecnologia para os assentamentos do 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA/RN), 
adaptação tecnológica de outras culturas e para subsídios e fomento a 
P&D, assistência técnica, financiamento da produção e comercialização, 
entre outros temas relevantes para o desenvolvimento da sua cadeia 
produtiva (Considerações Finais).

Com este livro, os agricultores familiares, empreendedores atuais 
e futuros da cadeia produtiva da umbu-cajazeira e os formuladores de 
políticas públicas passam a contar com informações e conhecimentos 
indispensáveis para a tomada de decisões estratégicas de gestão e de 
operacionalização dessa importante atividade agrossocioeconômica para 
o Nordeste brasileiro.
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