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Parte da infraestrutura necessária para operacionalizar a cervejaria será compartilhada com a estrutura atual da 
cooperativa (setor administrativo, depósitos, vestiários, banheiros etc).

CONSUMO DE POLPA DE UMBU: 500 kg/mês.t
CONSUMO DE UMBU IN NATURA: 10.000 kg/ano (possibilidade de partilhar com outras frutas, a exemplo do 
maracujá da caatinga).
EXPECTATIVA DE RECEITA MENSAL: R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais).
NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS: 271.t
GERAÇÃO DE EMPREGOS DIRETOS: 6 colaboradores. A mão de obra complementar será suprida pela equipe 
atual da COOPERCUC.
PRESENÇA NO MERCADO ATUAL: shoppings, bares, choperias, restaurantes, delicatessen, armazém da 
agricultura familiar, feiras e eventos, além de visitantes na cooperativa.

ProJEto CErVejARiA CoOpeRcUC
Por meio do Pró-Semiárido, será construída uma cervejaria, no espaço da agroindústria, que permitirá a 
produção de diversos tipos de cerveja - frutadas, pilsen, entre outras -t e aumentará a capacidade de 
produção mensal de cerveja para até 5.000 litros por mês, ou seja, 10.000 garrafas.

INveStIMenTO aPrOXimADo (EM obRAs CivIS, eQUipAMenTOs e CApaCItaÇÕes): 

R$ 750.000,00 (seTEceNtOS e cINquENta MIl ReAis).

ApResENtaÇÃo
O desenvolvimento sustentável das comunidades rurais tem sido prioridade no estado da Bahia.  
Com a criação da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), o Governo da Bahia vem concreti-
zando um conjunto de políticas públicas estratégicas para o desenvolvimento rural sustentável, 
permitindo a inclusão socioprodutiva, o acesso à água, a geração de emprego e renda, o fortaleci-
mento da autoestima do homem e da mulher do campo e a harmonia com o meio ambiente em 
que vive.
 
Nesta perspectiva, a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), empresa pública 
vinculada à SDR, tem tido um papel altamente relevante na captação de recursos e promoção do 
desenvolvimento regional, executando diversos programas e projetos.
 
Uma ação de destaque do Pró-Semiárido foi a implantação da agroindústria de beneficiamento 
de frutas, administrada pela Cooperativa Agropecuária Familiar de Canudos, Uauá e Curaçá (Co-
opercuc), no Território Sertão do São Francisco. Foram investidos R$ 4 milhões em obras, equi-
pamentos, capacitações e assistência técnica para fortalecer a cadeia produtiva do umbu, mara-
cujá do mato e outras frutas nativas da caatinga.
 
Com o novo investimento, de R$750 mil, para a construção de uma cervejaria, no espaço da 
agroindústria, a Coopercuc trará a produção, hoje terceirizada pela Coopernatural, cooperativa 
da agricultura familiar, do Rio Grande do Sul, para Uauá, na Bahia. Essa mudança permitirá, 
também, a produção de diversos tipos de cerveja, aumentará a capacidade de produção mensal 
de cerveja,t de 500 unidades para até 5 mil litros por mês, ou seja, 10.000 garrafas, e diminuirá o 
custo de produção, barateando o preço para o consumidor final.



Parte da infraestrutura necessária para operacionalizar a cervejaria será compartilhada com a estrutura atual da 
cooperativa (setor administrativo, depósitos, vestiários, banheiros etc).

CONSUMO DE POLPA DE UMBU: 500 kg/mês.t
CONSUMO DE UMBU IN NATURA: 10.000 kg/ano (possibilidade de partilhar com outras frutas, a exemplo do 
maracujá da caatinga).
EXPECTATIVA DE RECEITA MENSAL: R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais).
NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS: 271.t
GERAÇÃO DE EMPREGOS DIRETOS: 6 colaboradores. A mão de obra complementar será suprida pela equipe 
atual da COOPERCUC.
PRESENÇA NO MERCADO ATUAL: shoppings, bares, choperias, restaurantes, delicatessen, armazém da 
agricultura familiar, feiras e eventos, além de visitantes na cooperativa.

O uMbUZeIro
O umbuzeiro, a árvore que dá de beber, produz o umbu suculento e, com o seu azedinho irresistível, unido 
ao refrescar de uma cerveja Saison extremamente saborosa, exala seu perfume ao se abrir, sentindo o 
delicioso aroma frutado, cítrico e terroso. Na boca, a acidez é o que mais se destaca e faz pensar no 
umbu. Com isso, pretendemos levá-lo a uma imensa viagem sensorial, com gostinho de quero mais.

O umbuzeiro (Spondia tuberosa, Arr. cam.) é originado dos chapadões semiáridos do Nordeste brasileiro 
(Piauí, Paraíba, Pernambuco e Bahia) e norte de Minas Gerais.  

VALOR NUTRICIONAL
100 gramas de polpa do fruto contêm 44g de calorias, 0,6g de proteína, 20mg de cálcio, 14mg de fósforo, 
2mg de ferro e 30mg de vitamina B1.
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A CerVEja
 

CarACteRÍsTicAS:
Produto orgânico (Selo Orgânico Brasil)

Cerveja de umbu

Cerveja clara, tipo Saison farmhouse Ale

Temperatura ideal: 4°C a 6°C

Não filtrada

IBU 23 A/V 6,9% vol.

ApResENtaÇÃo: 
Garrafa de 500ml

InGreDIenTEs: 
Água, malte de trigo, malte caraaroma, 
cevada, centeio, lúpulo, levedura e polpa 
de umbu. CONTÉM GLÚTEN. 

CriADa pELa cOoPErCuc. 

A aGrOiNdÚStRiA
Com o objetivo de fortalecer a cadeia produtiva, modernizar a produção, diversificar o mix de 
produtos atualmente fabricados pela Coopercuc e, assim, proporcionar o aumento da renda dos 
agricultores da região, melhorando as suas condições de vida, o Pró-Semiárido investiu na cons-
trução da agroindústria, incluindo obras civis, equipamentos, treinamentos e capacitações, benefi-
ciando 3.225 famílias de agricultores familiares.

InVesTImeNtO: R$4.051.015,93
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Cerveja de umbu

Cerveja clara, tipo Saison farmhouse Ale

Temperatura ideal: 4°C a 6°C
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IBU 23 A/V 6,9% vol.

ApResENtaÇÃo: 
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InGreDIenTEs: 
Água, malte de trigo, malte caraaroma, 
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CriADa pELa cOoPErCuc. 

“A cerveja de umbu da Coopercuc, de Uauá, 
com o apoio do Pró-Semiárido e do governo, 
vem buscando, cada vez mais, espaço no 
mercado. É um produto que nasce no sertão 
baiano, com o intuito de diversificar os produ-
tos da agricultura familiar.” 

Denise Cardoso, presidente da Coopercuc. 

“Nossa cerveja é artesanal, estilo belga, 
Saison, de sabor frutado, levemente ácido, 
com o azedinho do umbu. Sua coloração é 
dourado-âmbar, possui espuma densa, sabor 
forte, seco e picante.” 

Emanuel Messias, cervejeiro da Coopercuc.

“A criação se inicia na produção dos grãos, lá 
na propriedade do agricultor familiar, onde ele 
produz  o trigo, a cevada e o centeio. São os 
grãos que serão malteados, que são a essên-
cia da cerveja de umbu e favorecem a sua alta 
qualidade.” 

Ricardo Fritsch, cervejeiro da 
Coopernatural.

A CoOpeRcUC
A Coopercuc, Cooperativa Agropecuária Familiar de Canudos, Uauá e Curaçá, é incentivada por meio de 
investimentos do Pró-Semiárido, projeto executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação 
Regional, fruto da parceria entre o Governo da Bahia e o FIDA, Fundo Internacional para o Desenvolvi-
mento Agrícola, por meio da SDR, Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural.

Fundada em 2004, com um quadro social de 271 cooperados e cooperadas, a Coopercuc tem como 
missão contribuir para o fortalecimento da agricultura familiar, com foco na produção ecologicamente 
correta, economicamente viável, socialmente justa e solidária. 

Diante desse longo processo de crescimento e pela visibilidade da cooperativa, seria necessário diversifi-
car a produção. Então surge a ideia, entre parceiros cervejeiros, da produção de cerveja de umbu, que 
nasce de uma necessidade de mostrar as características e a diversidade que o umbu pode oferecer. 

A produção da cerveja de umbu é feita em parceria com a Coopernatural, cooperativa de agricultores fami-
liares situada no Rio Grande do Sul. Ela é, até o presente momento, a responsável pela elaboração do 
casamento da cerveja artesanal com um ingrediente importante e saboroso, o umbu.

O objetivo da Coopercuc é contribuir com a melhoria das condições de vida sustentável das comunidades 
rurais nos municípios de Canudos, Uauá e Curaçá, localizados no Território do Sertão do São Francisco, 
região semiárida da Bahia.

 


