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9 
R E L ATO S 
DE C A S O S

9.1 Caso 1. Tratos culturais em pomar 
na Fazenda Exu

A Fazenda Exu localiza-se em Tabuleiro Grande, RN. O pomar tem 100 
plantas de umbu-cajazeiras e fica localizado nas coordenadas 5°58’55,82”S 
e 38°04’13,02”O, elevação de 196 metros, em área do semiárido onde a 
precipitação média anual é de 716,5 mm, com as maiores pluviosidades 
concentrando-se entre fevereiro e maio, com grande variação anual.

As plantas tinham cerca de 60 anos de idade e foram implantadas no 
espaçamento de 8 m x 8 m. As plantas jamais foram adubadas e estavam 
há várias décadas sem receber a aplicação de qualquer trato cultural.

O manejo iniciou-se pela limpeza das plantas daninhas e nativas, 
controle dos cupins e formigas, poda de limpeza das árvores, adubação 
com 30 kg de esterco de bovinos e caprinos por planta, irrigação com 
quatro microaspersores por planta e turno de rega diário de 200 L de 
água por planta. A irrigação foi iniciada em novembro de 2014, período 
sem chuvas na região, quando as plantas encontravam-se completamente 
desfolhadas (caducas). Em 2015, choveu pouco; a precipitação média foi 
de apenas 398,0 mm, e as irrigações foram irregulares, de forma deficiente, 
causando uma alta abscisão de frutos. 

Na colheita, foram instaladas redes de telas de sombreamento para 
a coleta dos frutos. Nas 100 plantas, foram colhidos 27.000 kg de frutos 
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maduros comercializáveis, que foram entregues à agroindústria Nossa 
Fruta Brasil, em Pereiro, CE, que dista 90 km da Fazenda Exu. O preço 
comercializado, no ano de 2015, foi de R$ 1,35/kg de fruto. 

Desse modo, um pomar plantado com espaçamento de 8,0 m x 8,0 
m teria uma população de 156 plantas/ha, com uma produção estimada 
de 270 kg de frutos por planta, e produção total de 42.120 kg/ha, com 
rendimento bruto de R$ 56.862,00/ha. O baixo investimento em insumos e 
na aplicação de tratos culturais resultaria em considerável lucro no final da 
safra, evidenciando-se, assim, o lucro que se pode obter ao implementar o 
agronegócio da umbu-cajazeira, cujos detalhes encontram-se na Figura 18.
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Figura 18 - Detalhe dos tratos culturais e da colheita com redes de telas 
de sombrite® em pomar de umbu-cajazeira na Fazenda Exu, Tabuleiro 

Grande, RN

Vista da instalação do sistema de irrigação no pomar. Novembro de 2014.

Plantas vegetando e florando aos 23 dias após o início da  irrigação. Aos 40 dias em floração.

Aos 60 dias frutificando.

Aos 140 dias, instalação 
de rede colheita.

Aos 150 dias, colheita 
natural.

Aos 84 dias, frutos verdes. Aos 125 dias, frutos inchados.

Fotos: Francisco de Queiroz Porto Filho (2014-2015).
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9.2 Caso 2. Produção sob sequeiro e irrigação 
na Fazenda Santa Maria

A Fazenda Santa Maria fica localizada em Tabuleiro Grande, RN. 
A árvore de umbu-cajazeira localiza-se próxima à casa-sede, nas coorde-
nadas 5°52’45,3”S e 38°00’12,79”O, elevação de 148 metros, em área do 
semiárido, onde a precipitação média anual é de 716,5 mm, concentrada 
de fevereiro a maio, com grande variação anual.

A umbu-cajazeira foi plantada em março de 1975, com muda formada 
por estacão de caule. A seguir, visualiza-se a planta em plena produção, 
que foi colhida por “apanha manual” em maio de 2010 (Figura 19).

Figura 19 - Árvore de umbu-cajazeira com 35 anos de idade, em produção e 
colheita por apanha, na Fazenda Santa Maria, Tabuleiro Grande, RN.

Foto: Francisco de Queiroz Porto Filho (2014).

A precipitação pluviométrica em 2010 na Fazenda Santa Maria 
foi de 528,5 mm. Nesse ano e sob condição de sequeiro, a umbu-ca-
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jazeira produziu 1.063,8 kg de frutos comercializáveis. A colheita foi 
feita diariamente por apanha, apenas dos frutos caídos ao solo e aptos 
para consumo humano. Os frutos danificados, deteriorados e imaturos 
foram descartados. 

A precipitação pluviométrica em 2014 na Fazenda Santa Maria foi 
de 750 mm. Nesse ano e sob irrigação complementar, a umbu-cajazeira 
produziu 1.894,3 kg de frutos comercializáveis. As irrigações começaram 
em janeiro, de forma a manter a área de projeção da copa da planta sem 
déficit de umidade. A colheita foi feita diariamente por apanha apenas 
dos frutos caídos ao solo e aptos para consumo humano. Os frutos da-
nificados, deteriorados e imaturos foram descartados. 

Constatou-se que, com a irrigação suplementar, o período de pro-
dução de frutos foi de 7 semanas, enquanto sob sequeiro foi mais longo, 
de 12 semanas (Figura 20). A provável explicação é que sob irrigação a 
planta dispõe de maior quantidade de água e nutrientes na solução do 
solo, favorecendo a síntese, a compartimentalização e o transporte dos 
fotoassimilados das fontes para os drenos, encurtando, assim, o ciclo de 
frutificação e aumentando a produção de frutos, que foi superior à de 
sequeiro em 78%. Além disso, o ciclo de produção mais curto facilita e 
diminui o custo da colheita. Na condição de sequeiro, as irregularidades 
pluviométricas limitam a disponibilidade e absorção de nutrientes, causa 
estresse e a planta ajusta seu ciclo de produção com floradas intermitentes.
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Figura 20 - Produção semanal e semanal acumulada de uma árvore de umbu-
-cajazeira com 35 anos de idade, sob sequeiro em 2010 e irrigada em 2014, na 

Fazenda Santa Maria, Tabuleiro Grande, RN

Fonte: Francisco de Queiroz Porto Filho (2014).

9.3 Caso 3. Produção extemporânea 
no Vale do Açu, RN

No Vale do Açu, RN, existe uma grande população de árvores de umbu-
-cajazeiras, notadamente nos quintais das residências, que anualmente 
produzem milhares de toneladas de frutos. A forma de comercializa-
ção dos frutos é da seguinte maneira: no início da fase reprodutiva das 
plantas, os compradores de frutas, conhecidos no Vale por “mangaeiros” 
ou atravessadores, visitam as plantas e pela avaliação visual da florada 
estimam o valor em reais de cada planta e compram a futura produção 
de frutos da safra que se inicia, ou seja, a produção de frutos daquela fase 
reprodutiva. Essa mesma forma de comercialização também é feita no 
Brejo Paraibano. Existem atravessadores que comercializam, cada um 
deles, milhares de toneladas de umbu-cajá por ano nas CEASAs de João 
Pessoa, Fortaleza, Recife e Natal.

Existem produtores de umbu-cajá no Vale do Açu, RN, que, por 
meio do conhecimento empírico, obtêm altas produções extemporâneas 
de frutos utilizando a prática de indução floral mediante “aguação” de 
plantas que desfolharam naturalmente devido ao estresse hídrico, de 
plantas desfolhadas com fogo ou manualmente com quebra dos ápices dos 
ramos. Como exemplos, têm-se os produtores Aluísio Maria, Francisco 
Xavier Medeiros e Jailton Xavier da Silva, fruticultor e proprietário de 
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agroindústria. Esses produtores há décadas fazem a indução floral da 
umbu-cajazeira e obtêm altas produtividades de frutos. Os produtores do 
Vale do Açu iniciaram fazendo a desfolha, ou seja, a indução floral com 
uso do fogo, depois passaram a usar herbicida. Devido à agressividade do 
fogo e à toxidez do herbicida, os quais agridem os seres vivos e o meio 
ambiente, essas práticas foram abandonadas. Atualmente a indução é 
feita manualmente, sendo muito trabalhosa e de baixo rendimento. Essa 
prática é realizada, mais frequentemente, nos meses de junho a setembro 
(época seca na região), quando muitas plantas são induzidas e chegam 
a produzir mais de 1.500 kg de frutos por planta na safra extemporânea 
(Figura 21). Isso possibilita a oferta de frutos na entressafra, a obtenção 
de preços maiores, o aumento do tempo de operacionalização das fábricas 
e a geração de emprego e renda.

É tanto que, apenas três produtores do Vale do Açu, utilizando 
propágulos de árvores centenárias de umbu-cajazeira, produtivas, exis-
tentes nos seus quintais, já implantaram por meio da propagação por 
estacões, pomares em plantios organizados com mais de 3.000 plantas 
de umbu-cajazeira. As plantas dos primeiros plantios, cerca de 2.000 
umbu-cajazeiras, estão com 15 anos de idade. Nesses pomares, as plantas 
adultas são induzidas de forma escalonada para atender a demanda de 
frutos no período de setembro a fevereiro.

Além do Vale do Açu, há informações sobre a existência e ampliação 
de vários pomares de umbu-cajazeira em diversos municípios dos estados 
do Rio Grande do Norte e Ceará.
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Figura 21 - Árvores de umbu-cajazeiras induzidas para reprodução por desfo-
lha manual (a) e queima (b); e em fase reprodutiva (c), Açu, RN

Fotos: Francisco Xavier de Souza (2019).

Pesquisadores da Embrapa - Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária, da Emparn – Empresa de Pesquisa Agropecuário do 
Rio Grande do Norte e da Ufersa – Universidade Federal Rural do 
Semi-Árido, conhecedores do estado da arte e dos problemas de P&DI 
que limitam e impedem o desenvolvimento do agronegócio da umbu-
cajazeira, elaboraram vários projetos de pesquisa e desenvolvimento e 
apresentaram aos órgãos financiadores, mas não conseguiram aprovação. 
Talvez isso tenha ocorrido porque os projetos não atenderam totalmente 
aos objetivos dos editais ou pela falta de dados de produção, de coeficientes 
técnicos da umbu-cajazeira e pelo desconhecimento dos avaliadores da 
importância da umbu-cajazeira como fruteira agroindustrial, geradora e 
fonte de renda, principalmente para o pequeno agricultor, e como uma 
das principais matérias-primas de muitas agroindústrias de polpas do 
Nordeste. Atualmente, a umbu-cajazeira é um agronegócio real, mas com 
uma cadeia produtiva que necessita de conhecimentos e tecnologias para 
fortificação de seus elos e sua sustentabilidade.

9.4 Caso 4: Pesquisa na UFERSA, em Mossoró-RN

O Projeto de pesquisa é coordenado pelo professor Vander Mendonça e 
está sendo conduzido em um pomar plantado na Fazenda Alagoinha, da 
Ufersa, numa área de 4.440 m2. Para a formação do pomar, foram utilizadas 
mudas clonadas por estacas semi-herbáceas de caule com 120 dias de idade 

(a) (b) (c)
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(Figura 22). As mudas foram formadas em tubetes contendo o substrato 
composto de Tropstrato® HT à base de casca de Pinus, turfa, vermiculita 
expandida, enriquecido com macro e micronutrientes. Antes do plantio, 
as estacas foram tratadas com talco contendo ácido indolbutírico a 5.000 
mg.L-1. A área do pomar tem solo classificado como Latossolo Vermelho 
Eutrófico Argissólico, textura média (SISTEMA, 1999). 

O plantio foi realizado em abril de 2017, com espaçamento de 6,0 
m x 4,0 m, totalizando 185 mudas no pomar. Porém, antes do plantio, 
as covas foram adubadas em fundação com 10 litros de esterco bovino + 
100 g de superfosfato simples por cova, e em junho de 2018 realizou-se 
uma adubação em cobertura com 20 litros de esterco bovino por planta. 

Figura 22 - Mudas de estacas de umbu-cajazeira em tubetes (a) e após o 
plantio (b)

Fotos: Vander Mendonça (2017).

A irrigação é realizada diariamente com microaspersores autocom-
pensantes. As plantas são podadas para controlar o porte, alterar a rami-
ficação do caule e a arquitetura da copa, a fim de torná-las mais baixas, 
uniformes, simétricas e mecanicamente fortes. Já foram realizadas três 
podas de formação da copa, a primeira em setembro de 2017, a segunda 
em fevereiro de 2018 e a terceira em maio de 2018 (Figura 23).

Estão sendo realizadas avaliações de desenvolvimento vegetativo 
em resposta às podas e à fenologia; posteriormente, serão avaliadas va-
riáveis relativas à nutrição, produção, caracterização de frutos e análises 
pós-colheita.

(a) (b)
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Figura 23 - Vista das plantas de umbu-cajazeira: (a) antes da primeira poda; 
(b) após a segunda poda; e (c) após a terceira poda

Legenda: (a) 2017; (b) 2018; (c) 2018.
Fotos: Vander Mendonça.

(a) (b) (c)


