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8 
COLHE I TA E 

COME RC I A L IZAÇ ÃO

A forma de colheita do umbu-cajá é tradicionalmente feita por 
“apanha” dos frutos caídos naturalmente ao solo, quando eles 
estão maduros ou são derrubados pelo balançar dos ramos, e 

pela batida com varas ou repuxo. Essa operação é feita por catação, ou 
seja, escolhem-se os frutos sadios e não danificados, o que representa mais 
trabalho para o colhedor-apanhador-catador, que tem de se abaixar várias 
vezes, tornando a colheita trabalhosa, cansativa e de baixo rendimento 
(Figura 6). Ademais, também ocorre derrubada de folhas, de flores e de 
frutos em vários estádios de maturação, causando e aumentando as perdas. 
Ressalta-se que os frutos, ao caírem ao solo, machucam-se e ficam dani-
ficados, facilitando e aumentando a contaminação por microrganismos, 
o que deprecia a qualidade dos frutos e dos produtos deles processados. 
Desse fato, surge a necessidade de se estabelecer uma forma de colheita 
que elimine as perdas e reduza a mão de obra empregada na colheita. 

Uma alternativa é o uso de redes de telas de sombreamento na co-
lheita, as quais são instaladas sob a copa das plantas na fase de produção 
para aparar e coletar os frutos que, quando completamente maduros, caem 
por abscisão natural sobre a rede. Essa medida traz diversas vantagens, 
como a substituição da tradicional colheita por apanha; a não derrubada 
de flores e frutos verdes; o aumento do rendimento de frutos por planta, 
pois os frutos colhidos estarão completamente maduros; maior rendimen-
to e melhor qualidade dos processados; maior satisfação dos clientes; e 
redução da mão de obra da apanha (Figura 17). 
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Figura 17 - Redes com telas de sombrite® instaladas para coleta de frutos

Legenda: (a) 2015; (b) 2015.
Fotos: Francisco de Queiroz Porto Filho e José Roberto Nogueira.

Os frutos são comercializados em CEASAs, mercados, feiras livres, 
margens de estradas e supermercados para consumo como fruta fresca e 
diretamente nas agroindústrias de polpa e sorveteira, que ficam ociosas 
durante vários meses do ano, já que o pico de produção concentra-se de 
fevereiro a maio.
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