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Umbuzeiro
Valorize o que é seu



Apresentação
Empenhada em auxiliar o pequeno produtor, a

Embrapa lança o ABC da Agricultura Familiar, que
oferece valiosas instruções sobre o trabalho no
campo.

Elaboradas em linguagem simples e objetiva,
as publicações abordam temas relacionados à
agropecuária e mostram como otimizar a atividade
rural. A criação de animais, técnicas de plantio,
práticas de controle de pragas e doenças, adubação
alternativa e fabricação de conservas de frutas são
alguns dos assuntos tratados.

De forma independente ou reunidas em
associações, as famílias poderão beneficiar-se
dessas informações e, com isso, diminuir custos,
aumentar a produção de alimentos, criar outras
fontes de renda e agregar valor a seus produtos.

Assim, a Embrapa cumpre o propósito adicional
de ajudar a fixar o homem no campo, pois coloca a
pesquisa a seu alcance e oferece alternativas de
melhoria na qualidade de vida.

Fernando do Amaral Pereira
Gerente-Geral

Embrapa Informação Tecnológica



Sumário
Por que plantar umbuzeiro ...................... 7

Onde, como e
quando plantar umbuzeiro ....................... 8

Como adubar .......................................... 9

O plantio do umbuzeiro não exige o
desmatamento da Caatinga .................. 10

Como fazer as mudas ........................... 11

Colheita e rendimento ........................... 15

Aproveitamento do umbuzeiro .............. 17

Receitas com umbu............................... 17



7

Por que plantar umbuzeiro
O dito popular “Em casa de ferreiro,

espeto de pau” se aplica bem ao povo do
Nordeste brasileiro, pois na Caatinga exis-
tem plantas que trazem enormes benefícios,
mas não são valorizadas como deveriam.

O umbuzeiro é uma delas. Essa árvore
floresce na seca, alimenta as abelhas e, quan-
do frutifica, faz a fartura tomar conta do sertão.
Com seus frutos, o sertanejo tem alimenta-
ção para sua família e para seus animais,
além de poder vender uma parte da produção.
Dois meses depois do fim da safra, as folhas
começam a cair e os caprinos e ovinos se
alimentam delas. Por todas essas vantagens,
é preciso não só conservar os umbuzeiros
já existentes, mas também plantar outros.
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Umbuzeiro: uma
benção no Sertão




