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Introdução

O umbu é uma espécie típica da família Anacardiácea 
nativa da Caatinga do Nordeste brasileiro, adaptada as 
regiões semi-áridas. Ocorre desde o Ceará até o norte de 
Minas Gerais [1].

O umbuzeiro (Spondias tuberosa A. Câm.) é uma 
árvore com, aproximadamente, 5 m de altura e com uma 
copa que atinge até 15 m de diâmetro (Pires & Oliveira, 
1986). Têm preferência por regiões de precipitações 
entre 400 e 800 mm anuais e temperatura entre 12ºC e 
38ºC e 2.000 a 3.000 horas de luz solar/ano [2]. 

O umbuzeiro é cultivado, atualmente, em todos os 
países da faixa tropical e equatorial do globo. Preferem 
os solos argilo-silicosos, profundos, férteis, desde que 
não sejam úmidos e nem muito rasos.

A resistência do umbuzeiro ao estresse hídrico está 
relacionada ao armazenamento de água e às reservas 
nutritivas nas raízes modificadas ou xilopódios [3]. Ao 
perder as folhas após o período das chuvas, o umbuzeiro 
passa para um estado de dormência, com os xilopódios 
desempenhando papel fundamental na sobrevivência da 
espécie. Segundo o Anuário Estatístico do Brasil (1991), 
o Estado da Bahia responde por 85% da produção 
extrativa do umbu. As áreas de coletas estendem-se pelo 
Nordeste brasileiro, com exceção dos estados de Alagoas 
e Maranhão.
   O fruto se apresenta de forma ovalada e sua cor e sabor 
variam de acordo com a espécie. Geralmente, possuem 
aroma e acidez acentuados, sendo muito apreciado pela 
qualidade de seu suco e riqueza de minerais e vitaminas 
(o fruto verde tem 33,3 mg% de ácido ascórbico ou 
vitamina C e quando maduro apenas 14,2 mg%).

Visando minimizar as perdas pós-colheita do umbu e, 
contribuir para o desenvolvimento dos municípios de 
Jurema-PE e Panelas e contribuir de forma significativa 
para a melhoria da qualidade de vida de jovens e adultos 

da zona rural não só daquele município, mas também do 
município de Panelas incentivando-os a desenvolver a 
agroindústria caseira. Levando conhecimentos básicos de 
higiene e métodos e técnicas de processamento do umbu 
conforme padrões sanitários de manipulação dos 
alimentos.  Os moradores que participaram das oficinas 
poderão atuar no beneficiamento do referido fruto dentro 
de uma inclusão solidária, ampliando as oportunidades 
locais de trabalho e renda com inserção produtiva na 
comunidade.

Material e métodos

De início foram realizadas oficinas experimentais de 
beneficiamento do fruto umbu no laboratório de 
Bioquímica do Departamento de Morfologia e Fisiologia 
Animal da Universidade Federal Rural de Pernambuco 
(UFRPE). Durante um período de três meses (de junho a 
agosto de 2008), foram estudadas as propriedades desse 
fruto e também as práticas de beneficiamentos do fruto.  

Posteriormente foram confeccionadas as apostilas 
contendo informações sobre os princípios básicos de 
higiene pessoal durante o manuseio de alimentos em 
geral, contendo também receitas dos produtos derivados 
do umbu elaborados durante o experimento.

Em maio de 2009, as oficinas foram realizadas no 
município supracitado durante três dias. Cada oficina 
teve duração de oito horas, sendo quatro horas pela 
manhã e quatro horas à tarde em uma residência do 
município. 

Resultados e Discussões

Após a realização das práticas, foi observado que os/as 
participantes tiveram êxito na elaboração dos doces, 
vendo nesta iniciativa uma maneira de melhorar as 



condições de vida da família. Com base nessa 
necessidade, o projeto foi construído para estimular 
também o trabalho coletivo/produtivo com noções 
básicas de Cooperativismo, valorizando as práticas e 
saberes da cultura local, como evitar o desperdício.

A partir da disponibilidade dos processos de 
manipulação de alimentos já existentes no local, foram 
estabelecidos novos métodos a serem utilizados na 
caracterização nutricional do umbu, oferecendo assim, 
novas alternativas para a sustentabilidade e promoção da 
qualidade de vida dos jovens e adultos dos municípios
supracitados.

Os/as participantes puderam contar com oficinas de 
conservação do fruto, bem como sua utilização na 
produção de geléia, compota, licor, vinho, recheio para 
bolo, umbuzada, doce de corte, nego bom, sorvete e 
suco.

Pode-se observar que a realização desse projeto 
contribuiu para aumentar as expectativas de dias 
melhores, fortalecendo a comercialização dos produtos 
derivados do umbu. Os/as moradores/as daqueles 
municípios tiveram nesta prática uma oportunidade para 
complementar a renda familiar, isto foi comentado por 
algumas participantes.
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