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Apresentação
Em formato de bolso, ilustrados e escritos em 

linguagem objetiva, didática e simples, os títulos da 
Coleção Plantar têm por público-alvo produtores rurais, 
estudantes, sitiantes, chacareiros, donas de casa e demais 
interessados em resultados de pesquisa obtidos, testados 
e validados pela Embrapa.

Cada título desta coleção enfoca aspectos básicos 
relacionados ao cultivo de, por exemplo, hortaliça, 
fruteira, planta medicinal, planta oleaginosa, condimento 
e especiaria.  

Editada pela Embrapa Informação Tecnológica, 
em parceria com as demais Unidades de Pesquisa 
da Empresa, esta coleção integra a linha editorial 
Transferência de Tecnologia, cujo principal objetivo 
é preencher lacunas de informação técnico-científica 
agropecuária direcionada ao pequeno produtor rural 
e, com isso, contribuir para o aumento da produção de 
alimentos de melhor qualidade, bem como para a geração 
de mais renda e mais emprego para os brasileiros.

Fernando do Amaral Pereira
Gerente-Geral

Embrapa Informação Tecnológica
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Introdução

A goiabeira (Psidium guajava L.) é 
nativa da América do Sul (RISTERUCCI  
et al., 2005), de onde foi levada, pelos nave-
gantes europeus, para as colônias africanas 
e asiáticas, tendo se espalhado para todas as 
regiões tropicais.

A goiabeira ocupa lugar de destaque 
entre as frutas tropicais brasileiras, posi-
ção garantida pelo seu agradável aroma e 
sabor peculiar, e também pelo seu elevado 
valor nutricional. Além de ser consumida 
in natura, a goiaba é utilizada na indús-
tria de processamento de sucos, néctares, 
polpas, sorvetes, geleias e compotas, bem 
como serve de ingrediente na preparação de  
iogurtes, gelatinas e, recentemente, de molho 
agridoce (guatchup). A goiaba é importante 
fonte de vitamina C, cujo teor, nessa fruta,  




