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Apresentação

A agroindústria é o setor que processa as matérias-primas agrope-

cuárias, com a finalidade de agregar valor ao produto agropecuário, 

transformando-o em produto elaborado. A agroindústria familiar 

é uma atividade de elevada importância para o País, tanto no nível 

social quanto no econômico. Entre as motivações sociais mais 

relevantes, destacam-se a fixação do produtor na propriedade rural e a 

manutenção da integridade familiar, com o envolvimento de todos, na 

produção. Economicamente, promove a geração de emprego e renda.

A Coleção Agroindústria Familiar, lançada pela Embrapa Informação 

Tecnológica, em formato de manual, proporciona, ao micro e ao 

pequeno produtor ou empresário rural, conhecimentos sobre o 

processamento industrial de algumas matérias-primas, como leite, 

frutas, hortaliças, cereais e leguminosas, visando reduzir custos, 

aumentar a produtividade e garantir a qualidade do produto final 

asseguradas pela boas práticas de fabricação (BPF).

Elaborado numa linguagem adequada ao seu público-alvo, cada manual 

desta coleção apresenta tema específico, cujo conteúdo é embasado 

na gestão e na inovação tecnológica. Com isso, espera-se ajudar o 

segmento em questão a planejar a implementação de sua agroindústria, 

usando, da melhor forma possível, os recursos de que dispõe.

Maurício Antônio Lopes 
Diretor-Presidente da Embrapa
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Introdução

O cupuaçu (Theobroma grandiflorum Schum) é uma fruta típica da 

Amazônia. No gênero Theobroma, o cupuaçu é o que apresenta 

maior tamanho. Sua polpa é utilizada na elaboração de sucos, 

sorvetes, picolés, geleias, iogurtes, doces e compotas. Análises 

da polpa dessa fruta revelam excelentes características e teores 

médios de P (fósforo), K (potássio), Ca (cálcio) e 33 mg de 

vitamina C em100 g de polpa.

Atualmente, a cultura do cupuaçu está disseminada em toda a 

região Norte, onde essa frutífera é encontrada tanto em estado 

silvestre como em cultivo. Das espécies do gênero, o cacau 

e o cupuaçu formam a dupla de maior importância, tanto no 

que se refere à situação econômica como nos aspectos sociais, 

apresentando potencial para a elaboração de produtos industriais. 

O cupuaçu é tradicionalmente cultivado com maior frequência, 

em pequenas propriedades, onde ocupa mão de obra familiar. 

Geralmente é consorciado com outras culturas. Na pequena 

propriedade, no primeiro ano, o cupuaçu pode ser consorciado  

com mandioca, milho, feijão, bananeira ou mamoeiro. Esse 

consórcio proporciona receita na fase jovem do cultivo  e garante 

a melhoria da qualidade de vida dos pequenos produtores.   

E uma espécie de fácil adaptação ao sombreamento, podendo 


