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11 
PÓ S-COLHE I TA , 

IND U S T R I A L IZAÇ ÃO E 
F OR M A DE CON S UMO 

É crescente a participação dos frutos da umbu-cajazeira, os umbu-ca-
jás ou as cajaranas, no agronegócio do Nordeste, principalmente 
como fruta fresca ou processada, como polpa, sucos e sorvetes de 

excelente sabor, aroma e qualidade nutricionais e agroindustriais.
Os frutos são muito perecíveis. Colhidos maduros e armazenados 

em temperatura ambiente, têm pouco tempo de prateleira e logo se 
deterioram, pois possuem cascas finas e teores de sólidos solúveis que 
aceleram a deterioração. 

A literatura sobre pós-colheita do umbu-cajá é incipiente. Aroucha 
et al. (2012) afirmam que umbu-cajás colhidos de vez e armazenados 
em câmara fria mantiveram suas qualidades organolépticas por 14 dias. 

O congelamento é uma operação onerosa que necessita de soluções 
para barateamento nas fases de pós-colheita e industrialização, pois o 
armazenamento de frutos e produtos processados por longos períodos 
é inviável economicamente. Todavia, é, até o momento, a forma de con-
servação que as agroindústrias utilizam.

As maiores dificuldades enfrentadas por fruticultores, comerciantes e 
empresas que trabalham com frutos e produtos processados é a manuten-
ção da cadeia de frio para a conservação da qualidade até o consumidor 
final. O estádio de maturação adequado dos frutos para a colheita e a 
temperatura de armazenamento refrigerado determinam o potencial de 



86

conservação pós-colheita. A refrigeração é uma técnica onerosa, porém 
de grande importância para o prolongamento da vida útil dos frutos in 
natura e da polpa, sem a perda das características para consumo.

Quanto à industrialização e à forma de consumo da polpa de umbu-
-cajá, pode-se dizer que todas as receitas utilizadas com o umbu podem 
ser feitas com o umbu-cajá. 

A principal forma de consumo da polpa é na forma de suco, pela 
adição de água e açúcar a gosto. Entretanto, com a polpa podem ser pro-
duzidos doces, geleias, mousses, umbu-cajaranadas, drinks, entre outras, 
além de compor misturas (blends) de polpas, sucos, néctares e sorvetes 
de outras fruteiras.




