
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
SOUZA, F. X., PORTO FILHO, F. Q., and MENDES, N. V. B. 
Agradecimentos. In: Umbu-cajazeira: descrição e técnicas de 
cultivo [online]. Mossoró: EdUFERSA, 2020, pp. 103. ISBN: 978-65-
87108-02-5. https://doi.org/10.7476/9786587108599. 
 

 

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a 
Creative Commons Attribution 4.0 International license. 

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado 
sob a licença Creative Commons Atribição 4.0.  

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está 
bajo licencia de la licencia Creative Commons Reconocimento 4.0. 

 

 
 

 
 

 
 

Agradecimentos 
 
 

Francisco Xavier de Souza 
Francisco de Queiroz Porto Filho 
Nouglas Veloso Barbosa Mendes 

 

https://doi.org/10.7476/9786587108599
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


103

AG R A DEC IME N TO S

Este livro faz questão de prestar um tributo especial à umbu-cajazeira, 
árvore nativa do semiárido nordestino, produtora de frutos agroindustriais 
geradores de alimento e renda para os humanos.

Prestamos, também, nossas homenagens e nossos sinceros reconhe-
cimentos aos autores citados no texto, nas figuras e nas referências. Sem 
eles, esta publicação não existiria. 

Aproveitamos para fazer nossos indispensáveis agradecimentos ao 
professor Carlos Alberto Rosado e ao empresário José Roberto Nogueira, 
entusiastas e importantes para a transformação do umbu-cajá em agrone-
gócio; aos pesquisadores João Pratagil Pereira de Araújo e José Emilson 
Cardoso pela apresentação e revisão técnica do texto; a Valmir do Socorro 
Alves Costa pela formatação; e a José Cesamildo Cruz Magalhães pela 
revisão gramatical.

Jailton Xavier da Silva, fruticultor e produtor, é um arquivo vivo e fonte 
de conhecimentos sobre exploração, cultivo, comercialização e processamento 
de umbu-cajá no Vale do Açu, RN, onde cultiva plantas e colhe duas safras 
por ano. Como ele não publica, não foi citado, mas no texto constam suas 
informações e seus importantes conhecimentos empíricos.

Sem a cooperação das pessoas citadas e a arte e habilidade dos pro-
pagadores de plantas da Embrapa Agroindústria Tropical – José Erivaldo 
Rodrigues, Raimundo Sena da Silva, João Gomes Bezerra e Antônio 
Fialho Bento (in memoriam) –, esta publicação estaria incompleta.

Por fim, agradecemos à nossa insigne Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária – EMBRAPA, na qual trabalhamos; e à EDUFERSA, 
Editora da Universidade Federal Rural do Semiárido, pela publicação 
desta obra.
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