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O Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas – SBRT fornece soluções de informação tecnológica sob medida, relacionadas aos
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Solução apresentada
Produção de carnaúba
Encontrada no nordeste brasileiro, a carnaúba, cujo nome científico é Copernicia Prunifera
produz uma cera a partir das suas folhas, “um tipo de lipídio capaz de evitar a perda da
umidade através da transpiração em razão de o clima do local onde se encontram ser muito
quente”. (LAY-ANG, Giorgia, 2017).
O cultivo da carnaúba se caracteriza como “perfeito exemplo da utilização sustentável dos
recursos naturais”. (PORTAL SÃO FRANCISCO, [201-?]). Ou seja, não agride a natureza de
forma agressiva em nenhuma das etapas do processamento da palha de carnaúba.
Segundo o site Portal São Francisco ([201-?]), dentre as vantagens ambientais referentes ao
cultivo da carnaúba, estão:
- O corte da palha de carnaúba se caracteriza como uma poda que não prejudica a palmeira
e retarda o envelhecimento da planta;
- A secagem é feita sob utilização da luz solar;
- Ao extrair o pó cerífero o rejeito das palhas se transformam em adubo orgânico, além de a
produção da cera bruta ter a água como solvente.
Fornecedores de equipamentos para processamento de carnaúba:
RG MAQ
End.: Av. Sta. Cruz do Rio Pardo, 4450, taquaral. Piracicaba/SP. CEP: 13400-970.
Tel.: (19) 3424-4358 / (19) 3414-2390
E-mail: <comercial@rgmaq.com.br> / <rgmaq@rgmaq.com.br>
Site: <www.rgmaq.com.br>. Acesso em: 05 dez. 2017.

Conclusões e recomendações
Para informações complementares, recomenda-se a consulta as Respostas Técnicas do
SBRT sobre carnaúba. Para visualizar o arquivo citado, acesse o site:
<www.respostatecnica.org.br> e realize as buscas utilizando os códigos: “15011”:
SERVIÇO BRASILEIRO DE RESPOSTAS TÉCNICAS. Usos da carnaúba. Resposta
elaborada por: “José dos Anjos Soares Júnior”. Salvador: RETEC-IEL/BA, 2009. (Código da
Resposta: 15011).
Indica-se, a leitura do Dossiê Técnico “Cadeia Produtiva da Carnaúba”, disponível no nosso
portal <http://www.respostatecnica.org.br>. Para acessá-lo, é necessário clicar em Busca e
selecionar Busca Avançada, assinalar a opção “Procurar apenas em Dossiês Técnicos” digitar
a palavra-chave carnaúba. Vale ressaltar que, para ter acesso aos conteúdos acima é
necessário estar logado no sistema com sua senha e login.
A listagem fornecida representa apenas uma amostra de fornecedores consultados em
páginas da internet, nos endereços ou sites apresentados. O SBRT não tem qualquer
vínculo ou responsabilidade quanto à idoneidade das empresas citadas. Para encontrar
mais fornecedores deste segmento, sugere-se a visita às suas páginas (sites). É de
responsabilidade de cada cliente a realização do contato direto com as empresas /
fornecedores, para solicitar as especificações dos equipamentos e optar por aquela que
melhor atender as suas necessidades (qualidade, preço, variedade, localização, etc.).
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