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RESUMO: A presente pesquisa visa entender os fatores que explicam a manutenção 
dos aspectos artesanais no extrativismo da cera de carnaúba em Limoeiro do Norte. 
Justificamos a exploração desse tema pelo fascínio do autor pelo tema e por ser esse 
recurso ainda uma importante fonte de renda para produtores e trabalhadores rurais no 
respectivo município. Objetivamos nessa pesquisa identificar as razões pelas quais a 
atividade mantém seu padrão tecnológico intacto. Primeiro objetivamos uma descrição 
do processo produtivo da cera, tanto no passado, quanto no presente, comparando estes 
momentos e ressaltando o caráter artesanal da atividade, além de analisar a importância 
atual da atividade para aqueles que ainda lidam com esse tipo de produção, bem como 
procuramos revelar estrutura histórica e institucional que permeia a lógica e as escolhas 
destes produtores, a qual pode explicar a preservação destes aspectos artesanais. 
Utilizando o referencial teórico do institucionalismo, explicamos que a preservação 
destes aspectos artesanais, ocorre em virtude da prevalência de determinadas 
instituições, como a memória coletiva cultivada entre os rendeiros idosos e resistentes, a 
concentração fundiária, responsável pelo arrendamento e também as restritas 
possibilidades de investimento e poupança no processo produtivo, em face do baixo 
nível de renda de produtores, os quais com um produto pouco competitivo no mercado, 
pouco podem fazer para inovar tecnologicamente.  
 
 
Palavras-Chaves: Extrativismo da Cera de Carnaúba, Persistência, Rendeiros . 
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ABSTRACT:  To present research she seeks to understand the factors that explain the 
maintenance of the handmade aspects in the extrativismo of the Brazil wax in Lemon 
tree of the North. We justified the exploration of that theme for the author's fascination 
for the theme and for being still that resource an important source of income for 
producers and rural workers in the respective municipal district. We aimed at in that 
research to identify the reasons for the which the activity maintains your intact 
technological pattern. First we aimed at a description of the productive process of the 
wax, so much in the past, as in the present, comparing these moments and pointing out 
the handmade character of the activity, besides analyzing the current importance of the 
activity for those that still work with that production type, as well as we tried to reveal 
historical and institutional structure that it permeates the logic and the choices of these 
producers, which can explain the preservation of these handmade aspects. Using the 
theoretical referencial of the institucionalismo, we explained that the preservation of 
these handmade aspects, happens by virtue of the persistence certain institutions, as the 
collective memory cultivated among the senior and resistant rendeiros, the 
concentration, responsible for the lease and also the restricted investment possibilities 
and saving in the productive process, in face of the low level of income of producers, 
the ones which with a little competitive product in the market, little they can do to 
innovate technologically.    
   
   
Word-keys: Extrativismo of the Brazil wax, Persistence, Rendeiros.   
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INTRODUÇÃO 

 
 

 
 

A presente proposta de pesquisa tem o propósito de levantar quais as possíveis 

causas da persistência do modo artesanal de produção de cera de carnaúba em Limoeiro 

do Norte, cidade localizada na microrregião do Baixo Jaguaribe, no estado do Ceará, 

distante 204 km da capital Fortaleza. A questão principal do trabalho circunda sobre o 

fato de produtores, de condição sócio-econômica frágil, manter intacto o processo 

produtivo artesanal e obsoleto da cera. A nossa hipótese aponta que determinadas 

instituições prevalecentes são responsáveis pela preservação destes aspectos artesanais.  

Justificamos a exploração desse tema, pelo interesse do pesquisador em 

aprofundar o trabalho monográfico elaborado para graduação em Ciências Sociais, na 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, no período de 2004 a 2007. O trabalho 

monográfico teve o título de “Economia e Modernização: O extrativismo da cera de 

carnaúba e as mudanças sócio-culturais e econômicas em Limoeiro do Norte – CE 

(1920-1950)”, pesquisa despertada pela fascinação do autor, desde a infância, pelas 

narrativas de pessoas mais idosas que sempre apontavam e apontam que um suposto 

processo de progresso e modernidade no município esteve ligado a exploração dos 

carnaubais. 

A importância do estudo dessa realidade também está no fato de que ela ainda 

representa a vida e o cotidiano de algumas famílias, as quais ainda sobrevivem à custa 

da atividade cerífera e em torno dela preservam sua identidade e seu modo de vida. 

A carnaubeira, ou carnaúba (Copernicia Prunifera) é uma planta nativa do semi-

árido nordestino brasileiro. Essa palmeira pode ser encontrada nos vales de rios e cursos 

de água nessa região, principalmente do rio Parnaíba e seus afluentes, do rio Jaguaribe, 

Acaraú e Cauípe, no Ceará, do rio Apodi no Rio Grande do Norte e do médio do São 

Francisco cumprindo um importante papel no bioma caatinga, relativo à conservação 

dos solos e na proteção dos rios, evitando assim a erosão e o assoreamento. 

A carnaubeira se constituiu em uma rica fonte de matérias-primas para uma série 

extensa de produtos, tendo, portanto, um amplo aproveitamento econômico. A produção 

de tais artefatos, pouco a pouco, passou a ser apreciada não só nas economias locais, 

como o artesanato da palha e a madeira, mas no próprio mercado internacional, 

especificamente a cera de carnaúba. A valorização desta no mercado internacional, 

passou a estimular não só aqueles interessados diretos na sua produção, como também 
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estudiosos e pesquisadores que procuraram investigar a própria carnaúba, da qual se 

extraía esse recurso valioso. 

Segundo Joaquim Bertino de Carvalho, em seus Ensaios sobre a Carnaubeira, a 

primeira investigação de cunho científico sobre a carnaúba ocorreu no ano de 1648, pela 

iniciativa de dois botânicos italianos, Marcgrave e Piso, que a classificaram como sendo 

uma planta do gênero Copernicia. Ela se distinguiria ainda de outras espécies, tal qual o 

carandá, devido à produção de uma pequena camada de cera que recobre a folha da 

palmeira e é explicada como uma forma de adaptação da planta ao meio ambiente. 

(apud, CARVALHO, 1982, p 07). 

Contudo, tais estudos acerca da planta estavam restritos a uma abordagem 

física e botânica, ignorando outros aspectos, como o seu aproveitamento 

econômico. A primazia de um novo enfoque coube ao cearense Manuel Antônio 

Macedo, que em 1867 publica um pequeno ensaio, Notice Sur le Palmier 

Carnauba contendo inúmeros, dados sobre a anatomia da planta, o tipo de solo em 

que ela se desenvolve, suas condições fenotípicas e a diversidade de sua exploração 

econômica. Macedo efetua um levantamento dos produtos oriundos do 

aproveitamento econômico da carnaúba, os quais eram utilizados na economia 

local, mas também valorizados pelo mercado internacional. Todas as partes da 

planta possuem certo valor econômico, visto que todas fornecem diversos produtos 

a serem aproveitados, daí referir-se a ela como a “árvore da vida”, devido não só a 

longevidade da carnaubeira, mas ao fato de que dela tudo se aproveita.  

A raiz possui várias propriedades medicinais de onde se produz um chá 

utilizado como eficiente medicamento contra o reumatismo, sífilis, pele ressecada, 

depurativo, diurético e em alterações no ciclo menstrual, das cinzas de sua raiz 

pode se obter uma espécie de sal, que pode ser utilizado como substituto do sal de 

cozinha. (apud, CARVALHO, 1982) 

O caule, por sua vez é bastante empregado na construção civil na forma de 

vigamentos, cata-ventos, mesas, portas, cobertas, caibros e ripas, currais, porteiras 

e lenha pra combustão. Devido a sua singular durabilidade, também é utilizado na 

construção de pequenas embarcações como jangadas e botes, além de utensílios 

como bengalas, caixas e as próprias prensas, máquinas simples utilizadas no 

fabrico da cera de carnaúba. 

 Também se produz uma espécie de palmito, consumido tanto pela 

população local, como pelos animais de criação sendo bastante nutritivo, além dos 
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frutos bastante apreciados pela população na alimentação, bem como de animais de 

criação. 

A folha é o órgão de maior importância econômica, devido ao largo 

emprego que esta possui e à variedade de produtos que podem ser obtidos a partir 

de sua exploração. Sua resistente fibra é utilizada na fabricação de papel, de 

pequenas cordas e na confecção de bolsas, chapéus, esteiras e vassouras, produtos 

de uso cotidiano da população, sendo de uma espécie de película, que recobre a sua 

superfície que se obtém o recurso mais explorado e mais valorizado 

economicamente: a cera.  

Há controvérsias quanto ao aparecimento desta película sobre a palha da 

carnaubeira. Alguns estudos consideram-na que seria uma forma de proteção ao 

clima quente e seco, em que cresce e se desenvolve, uma vez que ela controla a 

perda excessiva de água para o ambiente. Outros estudos interpretam-na como 

produto da própria atividade metabólica da planta, face às condições de solo, o qual 

apresenta uma combinação exclusiva de elementos, indispensáveis ao 

desenvolvimento da planta. ( CARVALHO, 1982) 

A cera de carnaúba passou a ser aproveitada somente a partir de 1836, 

inicialmente como cera para assoalho e para o polimento de móveis e artigos feitos 

de madeira e para o fabrico de velas. Pouco a pouco o produto passa a ser cada vez 

mais valorizado, vindo a figurar como um dos principais produtos da economia da 

região. A primeira exportação de cera teria ocorrido em 1852 e já em 1853 ela 

figurava como um dos principais recursos na pauta de exportações de alguns 

estados como o Ceará (considerado o maior produtor), Piauí e Rio Grande do 

Norte, chegando a representar em até 15%, em fins do século XIX na balança 

comercial cearense e até 40% já na segunda metade do século XX (D’ALVA, 

2008) 

O destaque da carnaúba na economia regional estimula a presença de seus 

produtos em exposições e congressos internacionais. Em cada estado, onde a 

carnaúba se desenvolvia – principalmente nos estados do Piauí, Ceará e Rio Grande 

do Norte – efetuaram-se estudos cada vez mais minuciosos e técnicos acerca dos  

carnaubais aí existentes e de sua utilização. Entre eles, podemos citar ao estudo de 

Phelipe Guerra e seu estudo sobre carnaubais no Rio Grande do Norte, Pires 

Rabello e Manuel Pio Corrêa no Piauí, e de Manuel Antonio Macedo no Ceará. 

Deste modo, a valorização do produto, se refletiu em um crescente interesse pela 

carnaubeira, expresso na multiplicidade de estudos que surgem.  
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Esses estudos ás vezes assumiam um enorme caráter político, com 

propostas às autoridades civis, a elaboração e a aprovação de uma legislação que 

protegesse a carnaúba da “cobiça estrangeira”. (CARVALHO, 1982). O 

aperfeiçoamento técnico do processo produtivo, uma vez que a produção se 

caracterizava por ser artesanal e obsoleta, também é recomendado nesses estudos.  

Em fins do século XIX até metade do século XX, a cera de carnaúba passou 

a ser intensamente valorizada, haja vista a sua apreciação no mercado internacional 

e nacional e dada às condições naturais exclusivas (solo, água) da região nordestina 

que possibilitaram o seu aproveitamento. Devemos considerar também o fato das 

condições estruturais e históricas da economia nordestina, sua posição perante a 

economia nacional e internacional, reservando–se à produção para a exportação, tal 

qual a cana – de – açúcar, cultura que já estava em crise desde fins do século 

XVIII, e como o algodão, produzido no interior da região, nas áreas onde 

predominava o clima semi-árido. (FURTADO, 1995). Essa exploração econômica 

de maior amplitude seria responsável pelo engendra mento de novas relações 

sociais, políticas econômicas e culturais. A extração da cera na região possibilitou 

o seu aproveitamento econômico e constituiu-se no que ANDRADE (1988) 

denominaria de uma “civilização da carnaúba”, diante das formas de existência 

social engendradas nos locais e espaços recobertos por carnaubais explorados – 

verdadeiras fontes de riqueza e prosperidade. 

Atualmente mesmo sem a devida valorização e a força econômica de 

outrora, a cera da carnaubeira ainda continua a ser bastante útil na fabricação de 

medicamentos, no revestimento térmico de chips para computador e na 

conservação de frutas e legumes em substituição ao plástico. Desse modo, a cera de 

carnaúba ainda encontra aplicação direta em diversos ramos da indústria. 

A extração cerífera em Limoeiro do Norte e no estado do Ceará sofre com 

desvalorização desde fins da década de 70, período marcado pela queda acentuada na 

comercialização, principalmente no exterior, principal destino da produção cerífera, 

ainda agravada pela manutenção das formas artesanais, com pouca inovação 

tecnológica. A desvalorização resultou em grande abandono por parte de alguns 

extratores e na ascensão de culturas irrigadas, sendo primeiro a do arroz e em seguida, 

estendendo-se até a atualidade, a fruticultura iniciada na década de 90. Os espaços antes 

cobertos por carnaubais, principalmente as áreas de várzeas, passaram pouco a pouco a 

serem ocupados por extensas lavouras de melão, banana, mamão, e abacaxi. O 

agronegócio é, hoje, a realidade predominante no cenário da economia limoeirense e 
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jaguaribana, representando até 55% da produção agrícola local, e respondendo por 43% 

do PIB limoeirense, segundo dados do IBGE 2008 

Contudo, mesmo com as graves dificuldades enfrentadas pela atividade, e sua 

crise crônica, ainda existem produtores que resistem apesar das condições desfavoráveis 

de mercado. Como explicar então a manutenção das formas artesanais de produção? 

Porque produtores ainda lidam com uma atividade tão desvalorizada? Essa proposta de 

pesquisa visa justamente entender as razões pelas quais ocorre a persistência em 

Limoeiro do Norte dessa forma de produção e desse tipo de atividade.  

Objetivamos nesse trabalho, primeiro, descrever o processo produtivo da cera de 

carnaúba, identificando a forma artesanal de produção; as relações sociais de produção 

existentes nesse cenário dessa atividade em Limoeiro do Norte, mostrando a 

manutenção desse processo produtivo, pouco avançado tecnologicamente. 

Segundo, procuramos analisar a importância econômica atual da cera de carnaúba 

seja para a sobrevivência dos produtores, fragilizados econômica e socialmente, diante 

das atuais condições de acumulação e rentabilidade, ainda que muitas vezes seja 

acusada por rendeiros e produtores, como sendo baixas.  

E por fim, ao tentar compreender o comportamento destes produtores, procuramos 

revelar a estrutura institucional e histórica que permeia a lógica e as escolhas 

econômicas dos extratores da cera de carnaúba na cidade de Limoeiro do Norte, o que 

pode ajudar a entender a persistência dessas formas de produção tidas aqui como 

artesanais e tradicionais. 

A metodologia empregada nessa pesquisa foi de caráter qualitativo. Primeiro 

realizamos um levantamento bibliográfico sobre o extrativismo da cera de carnaúba no 

Ceará e na cidade de Limoeiro do Norte, a fim de destacarmos o passado da atividade - 

as relações de produção existentes e prevalecentes no passado e o impacto social e 

econômico, durante a fase áurea da atividade em Limoeiro do Norte. Também 

consultamos o Anuário Estatístico do Estado do Ceará (2009), sobre a produção 

agropecuária cearense, em especial da atividade extrativa na atualidade.  

Realizamos também a coleta de depoimentos de produtores, trabalhadores 

extrativistas dentre outros agentes envolvidos na extração cerífera. A coleta foi feita, por 

meio de observação em áreas de extração da palha da carnaubeira, na zona rural e 

urbana de Limoeiro do Norte, com o auxílio de um diário de campo, bem dos 

estabelecimentos que beneficiam o pó cerífero, onde realizemos entrevistas abertas 

gravadas e diálogos informais e não-gravados, baseados em um roteiro estruturado de 

questões. Também empregamos de modo incipiente, a técnica de dinâmica de discussão 
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em grupo, que tem no sociólogo espanhol Jesus Ibáñez (1928-1992), o seu idealizador. 

Essa prática consiste em realizar discussões e diálogos, acerca de temas e conteúdos de 

interesse do pesquisador, com os sujeitos, integrantes da realidade pesquisada. As 

condições e direção dos diálogos são conduzidas pelo pesquisador, o que o coloca como 

importante sujeito e participante, intervindo diretamente na produção de conhecimento 

da realidade examinada. Produtores, filhos de produtores e técnicos bancários do BNB 

foram alvo dessa técnica de pesquisa social em nosso estudo. 

  A realização dos diálogos dada a sua flexibilidade, deve se adequar ao 

informante, bem como a experiência distinta de cada um. Acreditamos que desse modo, 

estaremos respeitando as premissas da prática da pesquisa, a qual deve se orientar por 

um contato dialógico entre pesquisador e pesquisado, posto que esse tipo de relação 

social não se estabeleça em desnível de poder, que ponha em risco a situação interativa 

e incorra em insucesso na tentativa de obter informações e dados imprescindíveis para a 

compreensão da realidade estudada (BOURDIEU, 1989). A pesquisa de campo foi 

realizada no período de agosto a dezembro de 2010, pois durante esse período ocorre o 

desenvolvimento das principais fases de extração da cera de carnaúba (corte, secagem, 

batimento), em virtude de ser uma atividade sazonal.  

Para buscarmos o entendimento da persistência dessa forma tradicional e artesanal 

de produção, procuramos as diferentes concepções de instituições existentes em 

algumas vertentes do institucionalismo, importante corrente teórica das ciências sociais. 

Para o institucionalismo, a realidade social e toda atividade humana é forjada, mantida, 

alterada e condicionada por instituições, ao passo que toda atividade humana implica na 

transformação e recriação de dadas instituições. Desse modo, ao examinar algumas 

concepções, recompomos uma concepção de instituição que melhor se aplicasse ao 

entendimento da realidade. 

Somado a essa reflexão utilizamos também alguns autores do pensamento social 

brasileiro, pois a atividade que guarda aspectos tradicionais e pretéritos se insere na 

ordem capitalista globalizada. A difusão do capitalismo no Brasil, desde os tempos 

coloniais, sempre foi contada a partir de distintos surtos e ciclos econômicos (pau-

brasil, café, açúcar, borracha), os quais circunscrevem modos específicos de convívio 

social, cultural, político, sendo eles pretéritos e presentes, modernos e tradicionais. 

Como diz Octávio Ianni, o Brasil “parece um caleidoscópio de muitas épocas, formas de 

vida e trabalho, modos de ser e pensar” (IANNI, 2004, p 61-63).  

Portanto, acreditamos que a perpetuação dos traços obsoletos, ou artesanais no 

extrativismo da carnaubeira em Limoeiro do Norte – CE pode ser atribuída a tradição 
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familiar na biografia dos trabalhadores extrativistas e rendeiros e a memória coletiva, 

segundo a formulação de HALBWACHS (2006). Por sua vez, a desigualdade da 

estrutura fundiária vigente e as relações de produção como o arrendamento e a 

descapitalização existente entre no segmento da cadeia produtiva alvo desse estudo e 

das relações de trabalho, também contribui para sustentar as formas de produção tidas 

como artesanais e obsoletas. 

A construção do texto dissertativo consta de três capítulos assim descritos: o 

primeiro capítulo discorrerá sobre o passado da exploração do extrativismo da carnaúba 

de sua produção, sua importância no passado para a economia da região e em Limoeiro 

do Norte, locus dessa pesquisa. Veremos como o extrativismo da cera provocou um 

surto modernizador na cidade, expresso pelo o aparecimento de alguns serviços (luz 

elétrica, escolas), e demais equipamentos urbanos, a formação de uma elite econômica, 

algumas mudanças de ordem sócio-cultural, sendo a mais significativa a expansão da 

Igreja Católica. Também neste capítulo trataremos da desvalorização do produto no 

mercado internacional, no início da década de 70, que obrigou produtores, comerciantes 

e exportadores a abandonarem a atividade, em face da concorrência que a cera 

encontrou no mercado externo, fato agravado com o baixo nível tecnológico da própria 

atividade. 

O segundo capítulo discorrerá sobre a atualidade da atividade extrativa em 

Limoeiro do Norte – CE, as relações de produção existentes, o aspecto artesanal da 

atividade, as possibilidades de ganho e rentabilidade, enfim o setor da cadeia produtiva 

da cera, que nos interessa e o estado das relações sociais pertinentes a atividade. Aqui, 

procuraremos traçar um comparativo com o passado da atividade, identificando que 

tipos de relações ainda permanecem e o que mudou no conjunto do processo produtivo 

do extrativismo em Limoeiro do Norte. 

No terceiro capítulo ressaltaremos o que pode explicar a manutenção dos aspectos 

técnicos e artesanais da atividade, a partir da constatação de determinadas instituições 

prevalecentes no domínio rural local, mostrando como a atividade é organizada em 

alguns aspectos de modo artesanal, ainda que esteja inserida no circuito da produção 

capitalista globalizada. O destino capitalista da produção da atividade, no conjunto de 

uma organização tradicional, fragilizada, pode ser identificado pela perpetuação de 

certas relações de trabalho na atual extração cerífera em Limoeiro do Norte – CE. 
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CAPÍTULO I - RIQUEZA, PROSPERIDADE E DECADÊNCIA NAS  VÁRZEAS 

LIMOEIRENSES: O PASSADO DO EXTRATIVISMO DA CERA DE 

CARNAÚBA EM LIMOEIRO DO NORTE-CE.  

  

Neste capítulo será exposto o passado do extrativismo da cera de carnaúba 

em Limoeiro do Norte, o qual foi de suma importância, enquanto ciclo econômico 

para a cidade devido ao surto modernizador que esse provocou no período de 1920-

1950, considerado aqui como o apogeu da extração cerífera. Mudanças de caráter 

social, econômico e cultural puderam ser percebidas nesse período, muitas delas, 

segundo entrevistados e alguns estudos, atribuídos a “prosperidade” do 

aproveitamento econômico da carnaubeira. 

Por fim, descreveremos também as causas que levaram a crise na atividade 

no início da década de 70, cujos efeitos ajudam no entendimento da organização 

atual do extrativismo. 

 

1.1 Antecedentes do extrativismo da cera de carnaúba: A pecuária e a 

cotonicultura na economia cearense e jaguaribana. 

 

A cera de carnaúba no Ceará, como aponta GIRÃO (2001), D’ALVA (2007), vai 

se configurar como importante produto na pauta de exportação do estado, redefinindo 

até a primeira metade do século XX a realidade econômica, social e cultural no interior 

do Ceará. O extrativismo desse recurso despontou no cenário econômico cearense, 

seguindo outras duas importantes atividades: a pecuária e o algodão. 

A pecuária e a produção de charque dominaram a economia cearense até a 

segunda metade do século XIX. Foi à criação de gado responsável pela ocupação do 

sertão e interior nordestino, em função de uma demanda de alimentos por parte da 

chamada zona açucareira, além da extensa valorização das terras litorâneas para o 

plantio da cana-de-açúcar. O gado, portanto, passa a ser responsável pela fixação de 

pessoas no interior nordestino, preenchendo um importante papel colonizador e 

civilizatório (ABREU, 2003). Pouco a pouco, o criatório se estende pelos vales dos rios, 

estes cobertos por carnaubais, para a instalação dos currais e feiras de comércio. A 

carnaúba já aparece nesse contexto, uma vez que seu tronco era apreciado para a 

construção dos cercados e para alimentação dos rebanhos. 

Os principais produtos da pecuária eram o couro e o charque para o abastecimento 

do litoral açucareiro. Os rebanhos seguiam e margeavam os cursos d’água na região, 
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principalmente o curso dos rios Jaguaribe e Acaraú, onde vão surgindo núcleos de 

povoamento, vilas e futuras cidade, tais quais: Icó, Russas e Aracati, maior centro das 

charqueadas e principal vila da capitania, posterior província do Ceará no vale do 

Jaguaribe e Sobral e Irauçuba, no vale do Acaraú. As charqueadas expandem a 

população pelo sertão cearense, onde o modo de vida passa a girar em torno do couro e 

dos seus utensílios, realidade que se estende até o século XIX, quando ocorrem as crises 

sucessivas envolvendo a perda de rebanhos, em virtude das secas e enchentes e em 

seguida com a ascensão do algodão. A pecuária e a cotonicultura formariam os que os 

historiador Capistrano de Abreu denominaria de “binômio gado-algodão”, atividades 

associadas, que sob uma estrutura fundiária concentrada e desigual, ditaram o ritmo das 

atividades econômicas no estado em fins do século XIX. 

A cotonicultura conhece um momento de crescimento após a chamada Guerra da 

Secessão (1861-1865), como ficou conhecida a guerra civil americana entre os estados d 

Norte e do Sul. Em virtude do conflito e da demanda originada pela Revolução 

Industrial, se desestabilizou o comércio americano desse recurso. Desse modo, o 

algodão mocó, perfeitamente apto às condições ecológicas do Nordeste semi-árido, se 

converte em um importante produto de exportação.  

Fortaleza conhece um relativo crescimento que vai colocá-la como um importante 

ponto de exportação e torná-la o principal núcleo da província e futura capital do estado. 

Armazéns, teares artesanais e uma incipiente indústria têxtil surgem na futura capital 

cearense e em alguns núcleos do interior. O algodão, por sua vez, também diversifica e 

amplia a atividade comercial e os serviços urbanos. Pequenos, médios e grandes 

produtores, guardadas as respectivas proporções puderam acumular algo e assim 

desfrutar melhor condição de vida, no sertão cearense, em fins do século XIX. 

Será nestes espaços físicos e nas extensas propriedades ao longo das várzeas, 

abundantemente cobertas pela carnaúba que aparece o extrativismo da carnaubeira, 

primeiramente consorciado com o gado e com algodão. Assim como o algodão, a 

carnaubeira também será importante para a integração desse espaço na ordem capitalista 

mundial, reafirmando a posição periférica frente à economia brasileira (SOARES, 1999) 

 

1.2 O Ciclo da Cera de carnaúba. 

 

A exploração da cera, inicialmente, se destinava principalmente à confecção de 

velas, para em seguida, encontrar largo emprego na indústria de cosméticos, na 

fabricação de discos e ceras para polimento, sempre com destino ao mercado externo. 



 22

Pouco a pouco, a cera de carnaúba vai figurando como importante produto na pauta de 

exportações do Ceará, já em fins do século XIX, e se consolida na década de 40, quando 

chega a representar até 40% (D’ALVA 2008) da balança comercial do estado. As 

cidades localizadas em áreas próximas as várzeas passam a compor a desenvolver essa 

produção. 

O próprio capital estrangeiro passa a se interessar pela lucrativa extração do pó 

cerífero, instalando firmas para compra, venda e beneficiamento da cera, sendo uma das 

mais conhecidas a companhia Johnson, que depois de visitar o país e empreendido uma 

expedição comercial, procurou conhecer e investir nas potencialidades da carnaubeira. 

A “expedição Johnson” como ficou conhecida, chegou a instalar uma fazenda em 

Maracanaú, por volta de 1935, tendo montado uma espécie de laboratório natural de 

pesquisa para a realização de experimentos objetivando aperfeiçoar o processo 

produtivo da cera de carnaúba. 

As extensas propriedades localizadas nas áreas próximas aos rios, já ocupadas 

pelo gado e pelo algodão, agora viam emergir uma nova fonte de riqueza e poder. A 

existência de imensos carnaubais que recobriam toda a extensão do município, 

principalmente as margens dos rios, foi um fator natural importante para o 

desenvolvimento da atividade em Limoeiro do Norte, juntamente com o fato de que a 

cera de carnaúba possuía a qualidade necessária para viabilizar uma atividade extrativa, 

sendo, portanto somente produzida aqui na região Nordeste, não havendo outras formas 

de produção em outro lugar do globo. A exclusividade na produção da cera favorecia 

ainda mais a sua valorização, na medida em que não enfrentava concorrentes no 

mercado internacional. 

 A organização da produção de cera de carnaúba variava em função do número de 

trabalhadores, da designação das respectivas funções competentes no processo 

produtivo, dos instrumentos utilizados pelos trabalhadores, das formas de pagamento e 

comercialização. Contudo, a partir da bibliografia levantada até aqui, bem como de 

alguns depoimentos de memorialistas e de pessoas que viveram o ciclo do extrativismo 

da cera da carnaúba até a década de 50, ou que pertenceram a famílias de grandes 

produtores e proprietários de carnaubais no passado, o processo produtivo era dividido 

em três fases principais: o corte da palha, a secagem e extração do pó e o 

beneficiamento. Descreveremos cada uma destas. 

Nesta primeira fase da atividade, existem três funções: a do vareiro, responsável 

pelo corte e derrubada da palha da carnaubeira, e a do aparador, responsável por 

recolhê-las e o lastreiro responsável por estendê-las no lastro (campo ao ar livre). Para a 
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primeira função era preciso ter bastante perícia e habilidade para efetuar o corte da 

palha, de modo que não fosse prejudicial à planta, pois o vareiro poderia cortar o “olho” 

(broto ou gema da palha), causando a morte da árvore. 

Sempre era preferível realizar o corte no início do dia, em média a partir das 4 da 

manhã, uma vez que a ocorrência de ventos é menor e como ainda não há sol, isso não 

atrapalharia a visão do trabalhador, se estendendo até as oito, ou nove da manhã. A 

função de vareiro oferecia bastantes riscos à própria saúde do trabalhador, uma vez que 

sempre era muito comum acidentes de trabalho envolvendo vareiros, sendo que alguns 

chegaram mesmo a perder a visão, segundo nos fala CARVALHO (1982), além de 

problemas na coluna cervical, causados pelo manuseio da vara. Um vareiro cortava em 

média de 100 a 200 folhas por dia. Dependendo da extensão da propriedade e do 

carnaubal, bem como da topografia do terreno, essa fase requeria em média dois, ou três 

vareiros, além de um grupo de dois aparadores, para cada vareiro, segundo ALVES & 

COELHO (2008) 

Em seguida as palhas, derrubadas eram recolhidas por um grupo de 

aparadores, ou ajuntadores, em média 3 ou 4 pessoas. Muitas vezes na falta de 

aparadores, cabia ao próprio vareiro realizar tal tarefa. Os aparadores com o auxílio 

de uma carroça recolhiam as palhas e amarravam-nas em pequenos feixes, 

contendo cada um de 15 a 20 palhas e transportá-las até ao lastro. Em seguida, 

cabia ao lastreiro estendê-las no chão, para que expostas ao sol pudessem assim 

secar durante dois, ou três dias. A secagem como se pode ver era inviável na 

estação chuvosa, sendo extremamente dependente do sol. Segundo dados muito pó 

e perdia com o transporte das palhas ate o lastro, bem com na própria secagem ao 

ar livre, seja pela ação do vento, quanto pelo acúmulo de poeira e detritos do solo. 

Segundo JHONSON (1972) métodos como fazer pequenos cortes na palha, 

para agilizar a própria secagem, conhecido como riscagem, foram adotados. Outras 

inovações como a construção de um muro baixo circundando a área de secagem, 

mate fornos industriais tendo sido alguns trazidos pela própria companhia Jhonson 

chegaram a ser sugeridos, mas não há registro de quem tenham sido adotados, 

permanecendo ainda até hoje inalterada a forma de secagem. 

Essa primeira fase da atividade extrativa era quem definia a temporada de 

sua produção. O corte inicia-se em agosto, ou mesmo setembro devendo se 

estender até dezembro, dependendo do início da estação chuvosa que pode se 

iniciar nesse mês, ou em janeiro. As chuvas praticamente encerravam os cortes n 

carnaubal, já que elas impossibilitavam às condições de deslocamento no interior 
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das propriedades e mesmo porque quase não havia sol, necessário para a secagem 

das palhas. 

Após a secagem das palhas, é realizada a retirada do pó, a qual exigia maior 

número de pessoas, em média entre seis e dez pessoas, segundo CARVALHO 

(1982) e JHONSON (1972). A palha seca era batida com um pedaço de madeira, 

ou uma tábua sobre um pano nas áreas de secagem, ou em locais fechados para 

evitar a perda maior de pó. Nestes locais fechados, pelo chão do vento. Em locas 

fechados sem emprega muito a “trincha”, ou “trinchador, armação de madeira com 

lâminas pó, as quais cortam a palha em pedaços finos para facilitar a extração do 

pó. A realização de tal tarefa em locais fechados, embora pareça insalubre, não há 

registro de que essa operação tenha trazido problemas respiratórios aos 

trabalhadores nessa etapa. Segundo CARVALHO (1982), tanto o pó cerífero, 

quanto a própria cera, quando inspirados, ou ingeridos não apresentam qualquer 

efeito colateral, ao organismo humano. 

Já por volta dos anos 40, nos locais de extração do pó se empregava 

máquinas para facilitar a extração. A mais famosa era a Guarany-Ciclone 

patenteada pelo piauiense Dermeval Rodrigues, a qual batia 50 milheiros por dia e 

pesava cerca de 280kg ( ALVES & COELHO 2008), bastante empregava a qual 

triturava a palha para a obtenção de pó, a qual chegou ser recusada por complicar 

na separação durante o cozimento/purificação do pó nas “casas de cera”. Mais tarde 

a Companhia Jhonson tentou implantar outros substitutos para a Guarany-Ciclone, 

contudo sem a mesma vantagem que a máquina. Para CARVALHO (1982) e 

D’ALVA (2007) a extração do pó cerífero para muitos produtores, pesquisadores 

dentre demais interessados no processo produtivo se constituía no principal desafio 

do processo produtivo da cera no que tange a incorporação de inovação 

tecnológica. 

O pó recolhido nestes locais era levado à caldeira, ou forno, construção de 

argila e/ ou taipa para o cozimento do pó, ou purificação. A extração do pó cerífero 

muitas vezes era realizada já nas próprias unidades de produção da cera, as 

chamadas “casas de cera, as quais pertenciam ao próprio proprietário de terras e 

carnaubais. O cozimento do pó era realizado em grandes caldeiras construídas 

artesanalmente com a argila abundante na várzea onde se operava cortes no 

carnaubal. O trabalho nas unidades de beneficiamento do pó da palha era 

igualmente exaustivo como as demais etapas. Despejava-se o pó, acrescentava-se 

em média 18 a 20 litros de água por 200 kg de pó, e esperava-se em média de 3 a 4 
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horas para que a porção de pó cerífero liquefeito emergisse até a superfície da 

mistura, segundo CARVALHO (1982) e JHONSON (1972). 

Com aquecimento e fervura, a chamada “cera de borra” escoava por uma 

abertura lateral, e caía num tambor ou era recolhido por um “tacho”, instrumento 

grosseiro como balde, feito de alumínio com uma haste de madeira, manuseado a 

distância pelo “fogueiro”. Em seguida essa cera e recolhida e levada para os 

tanques de secagem onde resfria e se solidifica. Esse material já sólido é utilizado 

passa para a prensa, máquina rústica feita por madeira, geralmente carnaúba, com 

um parafuso entre as duas traves, ou colunas, com uma espécie de manivela de 

madeira na metade das traves. Essa manivela era girada por dois trabalhadores, os 

prenseiros, ou operários. Prensava-se a cera pré-cozida, sobre um filtro feito de 

malha, ou palha de carnaúba. A cera era novamente cozida e prensada, até que 

atingisse o grau de purificação desejado. 

A “borra”, ou “borreiro” seria aquela impureza impregnada no pó cerífero, 

advinda, seja da própria palha ou mesmo do transporte até a casa de cera passado, 

pois é da pureza ( aspecto amarelado, no caso da cera de olho, e cinzenta 

esverdeada no caso da cera de palha) que depende a sua valorização. 

A lógica do processo era e ainda é a purificação. Tal “pureza” da cera de 

carnaúba implica realmente na qualidade desta. Para CARVALHO (1982) a 

qualidade da cera realmente varia conforme a sua “pureza”. Eis que a cera retirada 

diretamente do “olho” é de melhor qualidade que a cera da palha (mais pesada e 

escura). O preço da cera oriunda do olho chegava, em média, a ser três vezes maior 

que a cera obtida da palha. (op. cit. CARVALHO, 1982, p127). 

Toda a mão-de-obra empregada na atividade cerífera era oriunda de 

famílias, que mantinham um pequeno cultivo de subsistência, ou mesmo uma 

pequena propriedade de carnaubais. A viabilidade da empresa extrativa em 

Limoeiro do Norte, naquela época, só era possível para grandes e médios 

proprietários. Pequenos proprietários de carnaubais não conseguiam manter a 

atividade, em face da diminuta dimensão de suas terras. Para a manutenção do 

empreendimento, era preciso que o proprietário contasse de 42 a 72 hectares de 

terra, o que equivaleria em média a 42.000 a 72.000 plantas em estado produtivo 

(1000 pés por hectare).  

Pequenos proprietários, incapazes de sustentar um empreendimento 

extrativo, procuravam alugar a sua propriedade a um grande ou médio extrator e 

em seguida recrutar seus familiares para o trabalho extrativo nas terras 
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pertencentes, e arrendadas pelo grande proprietário. Somava-se aquela mão-de-obra 

que não possuía nem terras para cultivar, os trabalhadores que possuíam apenas 

instrumentos de trabalho (como no caso do vareiro, ou aparador) e que já vivia, ou 

trabalhava na própria agricultura, ou pecuária, nas terras de um grande proprietário. 

Segundo SOARES (1999), durante o processo extrativo era comum, as famílias 

organizarem uma pequena agricultura de subsistência com o cultivo do feijão, 

milho, mandioca que auxiliava no sustento da família. Algumas também 

aproveitavam a palha da carnaúba, sem pó para utilizá-la artesanalmente, na 

confecção de bolsas e chapéus. 

O extrativismo de cera trouxe modificações nas formas de pagamento da 

mão de obra. Enquanto em outras atividades era comum pagar ao trabalhador, com 

a cessão de parte da produção, (por exemplo, na pecuária havia um tipo de relação 

conhecida como quarta, na qual o vaqueiro tinha direito a ¼ da criação, assim 

como no algodão pagava-se com parte da produção), Na cera, vigorava a 

remuneração monetarizada. O pagamento consistia em diárias, que variavam 

conforme o tipo de função exercida (vareiro, operário, aparador) e conforme o 

proprietário. (SOARES 1999). Segundo GIRÃO (2000) a diária em cidades como 

Limoeiro do Norte e Russas girava em torno dos dois mil réis. Também havia o 

pagamento por cada milheiro de palha derrubado: em face da valorização do 

produto, o proprietário preferia pagar em dinheiro o trabalhador, do que vir a ceder 

parte da produção. Isso só ocorria no caso daqueles trabalhadores minifundistas, os 

quais recebiam parte do que era produzido, como pagamento pelo aluguel da terra 

contratada pelo grande, ou médio proprietário. Não havia, salário, ou qualquer 

remuneração regular. 

O grande e médio proprietário extrator de cera de carnaúba se constituía 

como o principal agente no sistema econômico de produção da cera. Além de 

produtores e proprietários, os grandes extratores, também atuavam como 

comerciantes e atravessadores, adquirindo o pó, ou a cera para revendê-la a preços 

maiores a fim de aumentar sua margem de lucro. Durante o período fausto 

negociavam o pó, ou a cera, nas casas comerciais, de sua propriedade no centro das 

pequenas cidades, como Limoeiro, Russas, União do Jaguaribe (atual Jaguaruana), 

além de levá-los até os grandes centros de onde era exportado; no caso, Fortaleza. 

O grande produtor também comprava a borra de médios produtores para dela ainda 

extrair um pouco de cera, além de comerciar a própria palha. 
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 O transporte da cera até a capital como foi dito se não era só realizado 

pelos proprietários de carnaubais e das indústrias artesanais extrativas situadas na 

bacia do Jaguaribe, Acaraú entre outros espaços onde se produzia tão valioso 

recurso, também era feita por pequenas corretoras e firmas exportadoras. Segundo 

D’ALVA (2007), era justamente o setor ligado a exportação, o que mais lucrava 

com os negócios da cera de carnaúba, em virtude das variações do câmbio, e da 

ausência de fixação mínima de preços para a cera. Empresas como a Wessel, Strahl 

& Pitt, Baldini Co dos Estados Unidos, vinham ao Ceará para comprar a cera, 

refiná-la e comercializá-la nos seus países de origem para fins industriais 

Aproveitando-se do mercado especulativo e fraudulento na comercialização 

da cera existente, aonde práticas como o subfaturamento e a adulteração do 

produto, tais empresas garantiam maior margem de lucratividade na exportação do 

produto. O principal destino da exportação cerífera eram os mercados dos Estados 

Unidos e a Europa, principalmente a Inglaterra, onde a cera era largamente 

empregada no fabrico de ceras para polir automóveis, móveis, assoalho e na 

indústria fonográfica, pois a cera entrava como componente na produção de discos 

para gramofone, na indústria de cosméticos, como batons e pós para maquilagem. 

No Brasil como já foi dito, a cera de carnaúba tinha um emprego menor, restrito ao 

fabrico de velas para iluminação das residências e na elaboração de produtos de 

higiene pessoal, como sabonetes. 

Segundo dados, do início do século XX até a década de 50, o país chegou a 

setuplicar as exportações para o exterior, passando de 1.500 para mais de 10.000 

toneladas, (hoje custaria em média de seis a sete milhões de reais, segundo dados 

do anuário estatístico do Ceará, no ano de 2009) o que fez com que o Ceará 

despontasse como maior produtor e exportador de cera de carnaúba do Brasil e esse 

produto como o principal produto de exportação no decênio de 1940-1950, seguido 

por algodão (32%), gado (15%) e outros produtos (13%). (D’ALVA, 2007). O 

ciclo da cera da carnaúba promoveu o crescimento de cidades do interior do estado, 

com destaque para a região jaguaribana, como Russas (maior produtor do estado, 

com 43% da produção cerífera cearense) e Limoeiro do Norte. 

Desse modo, grandes e médios proprietários enriqueceram graças à alta 

lucratividade da atividade cerífera. Segundo SOARES (1999), “quem produzia em 

média 20, a 40 (300 a 600 quilos) arrobas de cera dava pra passar sem trabalhar 

com mais nada, e quem produzia em média 50 a 100 arrobas de cera (750 a 1500 

quilos), podia se considerado rico” (SOARES, 1999, p 06). A lucratividade do 
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extrativismo da cera de carnaúba era tão grande que o grande proprietário e 

produtor passavam um bom tempo inativo, sem efetuar qualquer corte no 

carnaubal, apenas comprando mesmo o produto de outro fornecedor. A renda 

acumulada pelo extrativismo de cera era tão vultosa que permitia ao extrator viver 

pelos oito meses restantes do ano, mesmo sem operar quaisquer cortes no 

carnaubal. Segundo FERREIRA NETO (2003), aqueles produtores que fabricavam 

entre 20 a 30 arrobas de cera durante o período de safra, além de garantir seu 

sustento, lhe asseguraram destacada posição social em frente à sociedade cearense, 

jaguaribana e limoeirense na época. 

Os proprietários e produtores de carnaubais nesse passado estavam 

representados em grandes famílias, sendo esta a principal instituição no âmbito das 

atividades e da realidade do meio rural. Dentre as principais famílias, segundo, 

LIMA (1997) eram as família Estácio, a família Remígio, a família Vieira e Melo e 

Pinheiro. Outras famílias também ganharam destaque durante o apogeu da 

produção cerífera em Limoeiro do Norte, contudo, apenas lidando com o comércio 

seja da cera, quanto de outros artigos, mas que enriqueceram e se tornaram 

influentes em virtude da valorização do recurso extraído da carnaúba, como a 

família Oliveira e Lima, Freitas e Castro Silva. O extrativismo da cera embora 

fosse uma atividade rural, estendia-se a até a cidade, contribuindo para o seu 

crescimento e diversificação. 

O aparecimento deste segmento de novos ricos representou o advento de um 

conjunto de mudanças sociais e econômicas em Limoeiro do Norte, como apontará 

os depoimentos de entrevistados e as informações presentes na obra de alguns 

estudiosos da história local. Tais mudanças se exprimiram em um período de 

salutares mudanças sócio-econômicas, principalmente na consolidação de 

atividades mercantis e outros serviços e na estruturação e consolidação de um 

espaço urbano: “A cera de carnaúba financiou a modernização do espaço urbano, 

criando escolas, indústrias, estabelecimentos comerciais e várias outras instituições 

culturais na sede administrativa... os negócios envolvendo a cera de carnaúba 

serviram para desenvolver as relações comerciais e as atividades urbanas” 

(FERREIRA NETO, 2003, 452).  

Além disto, o extrativismo de cera de carnaúba também foi responsável 

pelo fortalecimento de uma religiosidade de cunho católico, relevante para a 

formação identitária local. Sendo assim esse processo, embora tenha promovido 

diversas mudanças de caráter econômico na cidade, não trouxe mudanças na 
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estrutura social e cultural da cidade na época, o que por sua vez deve ter interferido 

na organização da atividade. Veremos no tópico a seguir como a natureza desse 

processo de mudança em Limoeiro do Norte afetou o conjunto da atividade 

extrativa que desencadeou tais transformações. 

 

1.3 A fase áurea do extrativismo da cera de carnaúba e o processo de mudança 

social em Limoeiro do Norte – Ce (1920-1950): a elite extrativista e a 

modelação do espaço urbano. 

 

A fase áurea do extrativismo de cera de carnaúba em Limoeiro do Norte  

(1920-1950) foi responsável por um processo de mudança social que significou um 

surto de modernização econômica e a configuração de certa forma de sociabilidade 

e identidade local, a qual também irá influenciar, de algum modo, a forma como é 

pensada e organizada a própria atividade extrativa. Dentre as mudanças mais 

significativas que podemos assinalar durante esse período destaca-se a formação e 

o surgimento de uma elite local, o crescimento urbano e mercantil e a evolução da 

instituição religiosa católica até o estabelecimento de uma diocese. 

Os grandes produtores de cera de carnaúba se constituíram em uma 

verdadeira uma elite econômica e social local. Proprietária de grandes extensões de 

terras e enriquecidos com a atividade cerífera, esse segmento surgido com o 

extrativismo, passou a ser um grupo detentor de grande poder econômico, sendo 

bastante prestigiado na cidade, como nos fala o Sr. I. P, 72 anos, memorialista de 

Limoeiro, cuja família foi produtora de cera de carnaúba: 

 

                                                                                                                                      

“Aqueles proprietários com a propriedade maior, que tinha mais cera de 

carnaúba era considerado como coronel, isto é, quem tinha mais dinheiro. 

Eles possuíam automóvel, eles possuíam, é nesse tempo, móveis luxuosos, 

bons cavalos, uma casa de moradia muito boa e tudo isso. Eles tinham o 

respeito das pessoas mais humildes né, dentro da própria sociedade, era 

influentes” 

 

A designação do termo coronel era conferida aos grandes proprietários de 

carnaubais e extratores de cera de carnaúba, título que era comprado por 

fazendeiros e proprietários de terra que compunham a extinta Guarda Nacional. 

Não se sabe ao certo se esses indivíduos tenham participado desta organização (op. 
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cit. LIMA, 1997). Contudo, nos depoimentos dos entrevistados é muito comum 

referirem-se aos extratores de cera de carnaúba como coronéis, por exemplo, como 

no depoimento do Sr. J.C, rendeiro, 70 anos: 

 

“Naquela época só quem tinha muito dinheiro era os proprietário, que era 

rico. Era rico, sim, chamava de rico, né porque os casarão, se é que aqui em 

Limoeiro, as casa era tudo afastada, né? Mas os casarão só, quem tinha 

comercio, plantava algodão, vendia cera. Era tudo coronel, no era o coronel 

do exército, né? Mas é porque eles comprava a roupa de coronel, tinha 

dinheiro.” 

 

A referência ao termo coronel, neste caso, parece estar mais restrita a uma 

posição econômica privilegiada, ou prestigiada socialmente, do que a de um chefe 

político que detinha o controle do colégio eleitoral local. A fala do Sr. I. P, 

esclarece bastante este fato: 

 

Os coronéis do dinheiro, né? “Naquele tempo se chamavam coronéis as 

pessoas que tinha muito dinheiro. Você tinha o coronel Raimundo 

Remígio, o coronel Raimundo Estácio, que possuíam grandes glebas de 

terra, eram grandes compradores e produtores de cera, por muito tempo 

compradores de pequenos e grandes proprietários.” 

 

Essa nova elite, curiosamente, não exerceu qualquer forma de poder político 

na cidade (prefeito, vereador), com exceção do Cel. Vieira de Melo, grande 

produtor de cera de carnaúba que chegou a ser prefeito interino por um ano. Os 

demais proprietários de carnaubais e extratores de cera não seguiram carreira 

política: 

 

“Politicamente, eles num tiveram, eles num exerceram funções 

importantes, no entanto algum aí chegou a ser prefeito, parece que o 

coroné Vieira de Melo, ou o caso ainda de ter havido aí, é um ou dois. Na 

sua maioria eram pessoas influentes, mas sem nenhuma particularidade 

coma administração municipal”. (I.P memorialista, 72 anos) 

 

De qualquer forma, é inegável que tais pessoas eram bastante influentes no 

meio social e político da cidade, em virtude do seu grande poder econômico. 

Embora não tenham se interessado pelo exercício de nenhum mandato político, a 

elite oriunda do extrativismo de cera da carnaúba participava das disputas políticas 
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na cidade como nos mostra o estudioso Lauro de Oliveira Lima, no seu livro Na 

Ribeira do Rio das Onças. Segundo o autor durante este período (1920-1950), dois 

grupos mantinham uma luta pelo poder na cidade, denominados pelo autor de o 

grupo da “coroa”, ou tradicional, representado pela família Chaves, dona dos 

cartórios da cidade, o que lhes possibilitava controlar e fraudar eleições, e um 

grupo dito moderno ou a “bolsa” formada pela família Oliveira (grandes 

comerciantes) e os extratores de cera de carnaúba. Segundo LIMA (1997) este 

segundo grupo questionava o poder tradicional exercido pelos Chaves, passando a 

ambicionar a liderança política local e a administração municipal, até então, sob o 

controle dos Chaves:  

 

“O enriquecimento faz nascer novo tipo de liderança social e política, 

baseada na produção da cera e no comércio, superando, finalmente, a 

tradicional fraude cartorial. Pela primeira vez, os caciques que dominavam 

a povoação desde a colônia viram surgir um grupo contestador capaz de 

alijá-los. A partir de 1920 começou a travar-se em Limoeiro, a luta 

incruenta e silenciosa entre o arcaísmo cartorial que vinha manipulando a 

burocracia, há quase um século, e a modernização provocada pela 

generalização da riqueza, sobretudo pela valorização da cera de carnaúba. 

Estabelece-se finalmente a luta entre a “bolsa” (economia) e a “coroa” 

(burocracia político-administrativa) através de dois grupos antagônicos, 

nitidamente caracterizados (...) Realmente, o que está em jogo é a 

modernidade (Oliveira) e a tradição (Chaves)” (LIMA, 1997, p 320-322)  

 

A presença desta elite não estava restrita somente ao âmbito político, mas 

também social e cultural. O dinheiro da cera fez com que boa parte dos filhos 

desses proprietários pudesse estudar na capital, uma vez que em Limoeiro, até o 

início da década de 30, ainda não havia instituições de ensino da cidade. Por sua 

vez, o alto poder aquisitivo de tais proprietários permitia que estes adquirissem 

produtos industrializados, como automóveis, rádios, bicicletas, pianos, fonógrafos, 

inacessíveis para a maioria da população local, que se sentia maravilhada diante de 

tais artigos modernos. Esses novos ricos passaram a introduzir ainda novos 

costumes e hábitos como jogos de futebol, leilões, além de promover festividades 

religiosas, dentre outros hábitos e formas de consumo material: 

 

“Os ricos passaram a apreciar os leilões e os bailes de carnaval, começam 

a circular os periódicos e os pequenos almanaques, embora uma ínfima 

parcela da população soubesse ler e escrever; a vinda dos aparelhos 
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radiofônicos, do cinema mudo, o gosto pelos jogos de futebol e pelas 

saudosas retretas que eram executadas em um coreto na praça b da matriz” 

(FREITAS, 1997, p. 89-109) 

 

A elite proveniente do extrativismo de cera da carnaúba, por sua vez ainda 

contribuiu para a remodelação do espaço urbano, com a construção de casarões e 

casas comerciais na sede do município, as quais passaram a contrastar com as 

demais residências simples e despojadas da maioria da população. Segundo um dos 

entrevistados, a construção de tais moradias somente foi possível devido ao 

elevado poder aquisitivo deste grupo. 

 Um ponto a ser ressaltado, em depoimentos e na bibliografia existente 

anteriormente na cidade é o saudosismo com que se fala e escreve sobre esta época 

de auge da atividade cerífera. A atuação dessa elite ilustra, para muitos que 

viveram essa época, era um traço da prosperidade e progresso por que passava a 

cidade. A sua existência era sinônimo de melhora da vida da cidade, bem-estar 

social, desfrutado por todos que de algum modo participaram, ou vivenciaram esse 

processo de mudança, como nos diz o memorialista I.J em seu depoimento: 

 

“É quando a cera de carnaúba surgiu, a mudança mais importante foi a 

riqueza do povo. Todo mundo ficou bem, quer dizer que num existia 

bicicleta, num existia rádio, começaram a ter rádio, num existia geladeira 

começou a chegar, não tinha automóvel, finalmente veio, foi uma riqueza 

generalizada, quer dizer as casas melhoraram, todo mundo construiu a sua 

casa de tijolo, que antigamente era de taipa, né, casa de barro. Então houve 

um melhora muito grande, eu até diria espetacular” 

 

O extrativismo de cera da carnaúba, de certo modo, originou e consolidou o 

próprio espaço urbano de Limoeiro do Norte, com o surgimento dos grandes 

casarões erguidos casarões no centro da cidade pela elite extratora. Assiste-se 

também ao desenvolvimento do comércio e de outros serviços, bem como à criação 

de escolas, a introdução da energia elétrica. Ocorre ainda nesse período de fausto 

da atividade extrativa, o surgimento e a adoção de novos costumes devido ao 

surgimento de uma imprensa, com a circulação de jornais, à vinda do cinema e o 

futebol. 

1.3.1 Desenvolvimento urbano e mercantil (1920-1950) 
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O comércio, até o início do século XX, em Limoeiro do Norte, era apenas 

de cunho varejista, não oferecendo senão gêneros de primeira necessidade. Com a 

lucratividade proporcionada pela cera de carnaúba, alguns produtores passaram a 

investir na construção de casas comerciais, devido à inexistência de bancos na 

cidade e à sazonalidade da atividade extrativa, o que forçava o grande produtor a 

empregar o excedente da produção neste setor. Como foi dito, dentre os produtos 

comercializados por essas casas comerciais, estavam à própria cera e alguns de 

seus derivados como velas e ceras para assoalho. 

Contudo, foi com o surgimento do empreendimento Oliveira & Irmãos, 

grande complexo comercial e financeiro, situado no centro da cidade, pertencente 

aos irmãos Oliveira, já citada aqui como importante família que se beneficiou com 

o fausto da atividade extrativa em Limoeiro do Norte, que o comércio limoeirense 

alcançou um grande dinamismo. A atuação desses comerciantes também 

representou a consolidação da própria urbe limoeirense, seja em face do enorme 

prédio construído no centro da cidade, na Rua das Flores (mais tarde Rua Santos 

Dumont, atual Avenida Dom Aureliano Matos), seja pela concentração de sua 

atividade econômica, principalmente comercial e financeira, localizada no espaço 

urbano. 

 O complexo comercial Oliveira & Irmãos era representante de várias 

instituições bancárias, como o Banco do Brasil, Banco Crédito Comercial, Banco 

Sul América Capitalização, Banco Frota Gentil, etc. desenvolvendo e introduzindo 

a atividade bancária na cidade. Segundo Lauro de Oliveira Lima, tal família passou 

a administrar as rendas de muitos produtores de cera, além de ser grandes 

compradores do próprio produto para revendê-lo em Fortaleza, ou para outros 

produtores. Por outro lado, atividades como empréstimos a produtores, 

intermediação em vendas para outros centros também eram efetuadas por esta 

firma. Os irmãos Oliveira ainda compravam grandes quantias de algodão, 

ferramentas agrícolas, dentre outros produtos manufaturados que podiam ser 

comercializados no atacado. (op.cit LIMA, 1997, 325-327)  

 

1.3.2 Mudanças sócio-culturais: Novos hábitos e o crescimento da 

Igreja Católica em Limoeiro do Norte. 
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O capital que passou a ser acumulado pela atividade comercial dos Oliveira 

passou a ser empregado na modernização econômica de Limoeiro do Norte, o que, 

de certo modo, implicou no aparecimento de novos costumes e hábitos na cidade.  

A família Oliveira, introduziu o serviço de energia elétrica com a aquisição de um 

gerador elétrico (1925), a partir da iniciativa dos irmãos Mário e Manfredo de 

Oliveira o qual passaria a fornecer energia para o centro da cidade, substituindo os 

antigos lampiões a querosene. Segundo Lauro de Oliveira Lima (descendente da 

referida família) o serviço durava das 18 às 23 horas e destinava-se a iluminação 

pública no centro da cidade e àquelas famílias que pudessem pagara pelo serviço, 

custando o Kw/h 66 contos de réis. 

 Os Irmãos Oliveira, também adquiriram um projetor cinematográfico 

(1927), pioneiro do cinema em Limoeiro do Norte; participaram da fundação e 

colaboraram na circulação de um jornal na cidade (O Alvorada), além da aquisição 

de um rádio e alto-falantes para a captação de programas nacionais e 

internacionais, a compra de automóveis e a criação da primeira fábrica de redes 

além de inaugurar uma linha informal de transporte de caminhão de Limoeiro a 

Fortaleza, dentre outros empreendimentos. (apud, LIMA, 1997) 

A vinda do cinema (mudo) para a cidade de Limoeiro do Norte (1927), por 

iniciativa dos irmãos Oliveira, é bastante exaltada em depoimentos e estudos, uma 

vez que este passou a ser não só uma forma de entretenimento e lazer, mas uma 

forma de educação da própria cidade e elemento construtor de sociabilidade. Por 

outro lado, o cinema se constituiu no principal meio de comunicação e informação, 

já que a maioria da população era analfabeta ou pouca instruída. O município ainda 

não contava com escolas que atendessem a população de baixa renda, complicado 

ainda por fatores geográficos, haja vista as poucas estradas e vias de acesso para 

outras cidades da região, para a capital e outros estados (Limoeiro é uma verdadeira 

ilha, pois está situada exatamente no meio de dois grandes rios, o Jaguaribe e o 

Banabuiú).   

As primeiras projeções cinematográficas ocorriam nos oitões dos casarões 

do centro da cidade, ou da zona rural. Somente mais tarde as exibições 

cinematográficas seriam realizadas em um local definido e apropriado, um salão 

amplo e arejado no centro da cidade: o Cine Moderno (1930), de propriedade dos 

Oliveira, do Cine Capri (1937) e por último o Cine Moderno, montado pelo Sr. 
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Hercílio Costa (1940). O cinema foi importante para a difusão de novos valores e 

costumes, como nos diz o seguinte depoimento, do Sr L. H, 75 anos professor 

aposentado e ex- trabalhador extrativista: 

“Oi, o cinema foi um fator importante para a modificação da sociedade. 

Ele chegou aqui em Limoeiro, acho que por volta de 30, num sei. Um dos 

primeiro a trazer foi o Cego Aderaldo, aí teve também os Oliveira, né? Da 

Oliveira e Irmãos, eles compraram um projetor. Era mais ou menos assim 

ele vinha, levou o cinema para a várzea e projetava sempre nos oitão da 

casa. Era oitão branco sempre, comumente, abria o cercado e fazia as 

projeções cinematográficas nos oitões das casas, né. Foi muito importante, 

pois abriu a cabeça de muita gente. Cinema foi importantíssimo pra todo 

mundo também não deixou de ser aqui em Limoeiro” 

 

A circulação de jornais e revistas somente atingia ínfima parcela da 

população, visto que não havias instituições de ensino na cidade, apenas escolinhas 

particulares dirigidas por clérigos (padres e cônegos) e outras pessoas 

alfabetizadas. A primeira instituição de ensino na cidade foi a Escola Normal Rural 

(1938), a qual contou com a iniciativa da família Chaves e com o apoio dos 

Oliveira, que fizeram a doação de um terreno para a construção do colégio, e de 

dinheiro para a compra de cimento, cal e tijolos, dentre outros artigos necessários, 

segundo LIMA (1997).  

 A outra iniciativa, relativo a esse período de transformações sociais que 

merece ser destacada, é a criação do Colégio Diocesano (1942), esse que contaria 

com o maior envolvimento da elite oriunda da cera de carnaúba e mercantil, da 

chefia política local. A criação do internato Diocesano foi coordenada pela figura 

do então 1º bispo Dom Aureliano Matos, figura importante na cidade durante esse 

processo, o qual iremos destacar nas páginas seguintes. A importância do 

Diocesano e a relação do extrativismo da cera de carnaúba segundo o depoimento, 

do Sr. E.H, 77, padre que viveu essa “época de ouro” da história da cidade: 

“A construção do Diocesano, naquela época, que foi iniciativa do bispo 

Dom Aureliano, mas que contou com o apoio dos coronéis da cera de 

carnaúba, muito, muito mesmo, né a gente tava naquela época no auge da 

extração, e da venda da cera, né, pro exterior. Aí, os coronéis da cera, vou 

dizer assim, ajudaram muito na construção do Diocesano, comprando o 

terreno, doando sacas de cimento, de cal. Eu mesmo me recordo quem fez 

isso, doava dízimo à diocese parece que era assim, pagava, colhia mesmo. 
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Pois é se Limoeiro tem um Diocesano, se deve também ao auxílio, 

financeiro dos coronéis de cera de carnaúba.” 

 

 

Outra importante “realização” do extrativismo da cera de carnaúba na 

cidade foi à conquista de uma Diocese, a qual contou com o maciço apoio não só 

da elite extrativista da cera de carnaúba, mas dos comerciantes e das autoridades 

políticas locais. A conquista da sede do bispado representou para muitos o ápice 

desse processo de mudanças na cidade, ao passo que significou também a ascensão 

e a consolidação de Limoeiro do Norte como o centro sócio-cultural da região 

jaguaribana. 

 A conquista da Diocese para Limoeiro do Norte passou pela disputa entre 

duas outras cidades da região, Russas e Aracati. A conquista desta instituição 

religiosa envolvia o pagamento de um dote ao Vaticano, além de que a cidade 

candidata deveria mostrar que poderia oferecer a estrutura necessária para a 

instalação de uma Diocese, para a construção do Palácio Episcopal e de um 

Seminário diocesano. Tal dote teria sido conseguido primeiro por Limoeiro, graças 

à união política e financeira das elites locais, desde os Chaves, que dominavam a 

política local e o serviço cartorial, até os Oliveira e os extratores de cera de 

carnaúba, cujo apoio monetário foi indispensável, segundo o seguinte depoimento: 

 

“Naquela época, quase todo mundo era católico apostólico romano. Então, 

o padre chegava na casa do cidadão e contava a história. Às vezes era um 

grupo de pessoas da cidade chegava para o proprietário de carnaubal, pro 

fazendeiro e dizia: Nós estamos aqui pra arranjar uma quantidade “x” para 

trazer um bispado para Limoeiro e imediatamente aquele pequeno coronel 

ia lá tirava os seus dois contos de réis e dava para aquele grupo de 

pessoas, até formar o patrimônio que foi feito para a construção do Palácio 

Episcopal e parece que alguma coisa para a sede do Bispado, porque tinha 

que ter uma reserva especial em dinheiro, para o bispo, né? Então, assim, 

graças à cera de carnaúba foi possível a vinda do bispado pra cá, graças a 

sua força econômica”. ( I. P., 72 anos memorialista de Limoeiro do Norte) 

 

Segundo relata Lauro de Oliveira Lima, em sua obra Na Ribeira do Rio das 

Onças foi organizada uma comissão pró-bispado responsável por reunir todo o 
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dinheiro necessário (200 contos de réis) a ser entregue a arquidiocese em Fortaleza. 

A liderança de tal comissão coube ao Sr. Franklin Chaves: 

 

“Em seu depoimento á Universidade Federal do Ceará, Franklin Chaves 

coloca-se como pivô da criação do bispado. Segundo seu depoimento ( 

que atribui a si mesmo as principais ocorrências da história de Limoeiro), 

promoveu, para planejar a conquista do bispado, uma reunião dos grandes 

de Limoeiro (Oliveira, Gaudêncio, Hercílio Costa e Silva,  Juca Osterne) 

no Cine Moderno dos Oliveira, local em que as batalhas pelo progresso de 

Limoeiro foram arquitetadas.” (LIMA, 1997, p 367). 

 

A conquista da Diocese jaguaribana, tendo como sede do bispado Limoeiro 

do Norte, se deu em 1938. Contudo, o primeiro bispo, Dom Aureliano Matos 

somente sagrar-se-ia em 1940. Sua atuação não se restringiu somente à sua 

liderança religiosa, mas foi também, política e social. Dom Aureliano exercia uma 

influência enorme sobre as elites locais e sobre a população em geral, sendo 

atribuído à sua figura, boa parte da modernização alcançada pela cidade durante 

este período, como a instalação de escolas, colégio Diocesano, CESV (Centro 

Educacional São Vicente de Paulo, popular Patronato), a construção de igrejas, a 

criação de uma Casa de Saúde e Maternidade, responsável pela assistência à 

população mais carente, a criação do Seminário diocesano (1947). Dom Aureliano 

ficaria conhecido como “o Benfeitor da Cidade”, devido aos seus esforços e 

trabalhos, no sentido de contribuir para a modernização econômica da urbe 

limoeirense: 

“Foi um privilégio para a história de Limoeiro ter como primeiro bispo, D. 

Aureliano Matos. Carismático, autoritário, grande administrador, sagaz 

economista, empolgou a população do município,  que atendia pressurosa 

a todos os apelos do bispo, que funcionava como apóstolo religioso e líder 

civil, na educação popular e na modernização da povoação. Foram 

iniciativas de D. Aureliano todas as instituições básicas do equipamento 

coletivo de Limoeiro, com exceção da Escola Normal Rural.” (LIMA, 

1997, p 368) 

 

A conquista do bispado foi importante para a reafirmação de uma forma de 

sociabilidade ligada à religiosidade. Boa parte dos eventos de massa na época 

estava ligada, de algum modo, à Igreja Católica, ou possuíam conotação religiosa. 
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Grande parte das festividades e comemorações que reuniam pessoas na praça da 

Catedral, para a celebração de missas, a realização de leilões com fins filantrópicos. 

Tais eventos sempre contaram com o financiamento dos extratores da elite oriunda 

da cera de carnaúba, os quais mantinham ótimas relações com a Igreja, 

principalmente nesta época sob o bispado de Dom Aureliano Matos: 

 

“Essa festa tudo da igreja quem financiava era os proprietários de 

carnaubal, vendedor de cera de carnaúba. O certo é que a Igreja num tinha 

dinheiro e toda esta festa era feita quem patrocinava era o povo, esse povo 

aí, que era muito religioso e então patrocinava eram os leilões, as festas 

juninas, Nossa Senhora da Conceição. Era os proprietário quem 

patrocinava tudo, que fosse necessário para o engrandecimento da Igreja” 

(Irajá Pinheiro, memorialista , 72 anos) 

 

Entre os eventos mais importantes que contavam com a participação maciça 

da população e do financiamento da elite extrativista e mercantil, estavam os 

Congressos Eucarísticos, que apontavam para o fortalecimento e disseminação dos 

princípios da fé católica, como a realização de boas obras, a defesa incontestável da 

família, dos bons costumes, etc. Nos congressos defendia-se a freqüência dos fiéis 

às missas, a realização de missões e procissões, o jejum e a abstinência, o respeito e 

a obediência aos feriados santos, a caridade aos mais pobres e o desapego aos bens 

materiais, dentre outros princípios da doutrina cristã católica. Estes contavam 

também como apoio massivo da população e das principais autoridades católicas 

que compunham a Diocese jaguaribana, além de autoridades católicas convidadas, 

como autoridades da Diocese de Mossoró – RN, segundo FREITAS (1997). Desse 

modo, Limoeiro do Norte passa a se afirmar como centro social e cultural, graças a 

existência de tais instituições e atividades (bispado, cinema) as quais estavam 

associadas à atividade mercantil e extrativista de cera de carnaúba. 

Outros eventos que fortaleciam a convivência social em torno da Igreja, 

como o Integralismo (1935). Limoeiro teria sido um dos maiores centros de difusão 

da doutrina integralista no Ceará, tendo como um dos líderes do movimento, tanto 

a nível estadual como local, o Sr. Franklin Chaves, o qual ainda contava com a 

participação de outras lideranças, da elite local, como os próprios extratores de cera 

de carnaúba, os grandes comerciantes e profissionais liberais, como médicos, 

farmacêuticos e rábulas.  O integralismo defendia que instituições como a família e 
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a religião eram importantes para a preservação da ordem e disciplina necessárias 

para o progresso e o bem-estar social. (LIMA, 1997, p341-345) 

 A cidade apreciava alguns outros costumes e hábitos que não estavam 

diretamente ligados à religiosidade católica. A organização de leilões, as retretas no 

coreto da praça da matriz, a ida ao cinema mudo, o qual também atraía multidões e 

os jogos de futebol estavam entre as formas de entretenimento da população 

limoeirense durante este período. A partir das décadas de 30 e 40 passaram a se 

disseminar os jogos de futebol, com a criação dos times, inclusive, organizados 

pelas famílias que sustentavam as disputas políticas na cidade. Torneios e 

campeonatos eram freqüentemente organizados nos finais de semana para deleite 

da elite local e da população mais humilde, que apreciava essa forma de lazer. 

(op.cit, LIMA, 1997, p 504 – 507) 

Os limoeirense também se divertiam com as bicicletas que eram poucas até 

o início da década de 30. Pouco a pouco, o uso da bicicleta passou a ser difundido, 

substituindo em muitos casos as carroças e os cavalos, na locomoção pela cidade, 

facilitado pela sua topografia plana. Quanto às festividades também se 

comemorava, e muito, o carnaval, nas ruas da cidade e em pequenos clubes. A 

partir da década de 50, começam a surgir vários blocos carnavalescos, os quais 

executavam as saudosas marchinhas, que animavam a multidão nos clubes e ruas 

de Limoeiro. 

Este período, marcado por algumas mudanças e pela configuração desse 

modo de vida, é sempre relembrado com nostalgia pelos que o vivenciaram, 

sempre o identificando como um momento de “prosperidade e bem-estar social”: 

 

“Vamos dizer que os anos dourados, década de 50, 60 que eu vivi aqui em 

Limoeiro eram muito maravilhosos, né, a gente se divertia muito, como 

tudo era barato. A gente, num tinha droga, num tinha briga, ate mesmo eu 

nunca tinha brigado com ninguém. Não havia roubo, né você podia deixar 

uma semana uma bicicleta e depois de uma semana ela estava lá do 

mesmo jeito. Isso aconteceu comigo, uma vez. A gente freqüentava essas 

festa da Igreja, ia ao cinema, que foi maravilhoso, né, tudo mundo ai ao 

cinema, tomava banho de rio, né tinha o carnaval na rua, no clube, que 

num era esse carnaval da Bahia, né, era das marchinhas. Então nesse 

período aí que veio a cera de carnaúba, o bispado, daí chegou depois esses 

novidades, mas tudo era canalizado, vamo dizer, para uma diversão muito 

mais sadia, saudável, sem drogas” (I.P, 69 anos, memorialista) 
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Em torno de tais modificações no âmbito cultural e social da cidade, a elite 

extrativista, as lideranças políticas locais, e as maiores autoridades religiosas de 

Limoeiro do Norte passam a construir o discurso da urbe pacata, que resguardava a 

boa moral e os bons costumes e que sabia a seu modo comportar inovações, sem 

que estas perturbassem a ordem existente. Institui-se assim o mito da “Princesa do 

Vale”. 

A euforia trazida pelos negócios da cera de carnaúba, o poder cultural da 

Igreja Católica, a prevalência da família, como instituição, tudo passou a ser 

utilizado pela elite local, pela imprensa e pessoas influentes, para referir-se a cidade 

que progredia na região jaguaribana, exercendo certa hegemonia, e assim forjando 

a alcunha de si mesmo, de “Princesa do Vale”. Esse mito passou a ser internalizado 

e reinventado por toda a população, através de décadas, o qual viria a ilustrar e 

definir melhor o sentido do processo de mudança social ocorrido nesses tempos. A 

mudança social trazida pelo extrativismo representou uma absorção do novo pelo 

tradicional: “esse processo que representou o contato entre o tradicional e o 

moderno foi caracterizado por devidas assimilações e adaptações. Nunca, porém se 

consistiu numa simples substituição do velho pelo novo” (FERREIRA NETO, 

2003, p 533). 

Como foi dito, a religiosidade católica era o principal fator de construção de 

uma sociabilidade na cidade além da centralidade da família enquanto, instituição 

social. Eis porque boa parte da história da cidade é relatada, conforme a atuação de 

uma família, ou várias famílias (como no conflito existente antes, entre tradição e 

modernidade, o qual segundo Lauro de Oliveira Lima envolvia basicamente a briga 

entre famílias). A presença social marcante de instituições como a família e uma 

forte religiosidade, como elementos centrais na configuração da sociabilidade dos 

indivíduos são marcas de uma sociedade bastante ligada ao rural.  

Desse modo, as transformações sociais e econômicas desencadeadas pelo 

extrativismo da cera de carnaúba repercutiram na formação de um modo de vida já 

existente, o qual absorveu determinadas mudanças de ordem cultural e econômica 

que, entretanto não alterou substancialmente a ordem preexistente. O extrativismo 

da cera de carnaúba, por sua vez também foi afetado pela natureza desse processo 

de mudança social, de modo, que produtores embora estivessem enriquecidos com 

a atividade, mantiveram o processo produtivo inalterado, resistindo a alterar e 
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aperfeiçoar tecnicamente o processo produtivo. Segundo D’ALVA (2007), a 

manutenção do processo produtivo arcaico, somado a outras causas provocou a 

decadência dos negócios envolvendo a cera, a partir da década de 70. 

 

1.4 Fim da euforia e nostalgia dos tempos de outrora: Crise e Decadência do 

Extrativismo da cera de carnaúba em Limoeiro do Norte 

  

O início da década de 70 assinala também o início da decadência do 

extrativismo da cera de carnaúba no Ceará e nas regiões produtoras do estado, entre 

elas a região jaguaribana, e nessa entre seus principais produtores, Russas e 

Limoeiro do Norte. A fase áurea da atividade é interrompida com a queda nas 

exportações do produto e o declínio consecutivo de preços a cada ano. Essa crise vai 

marcar mais uma vez, a reorganização espacial destes lugares, no qual outras 

culturas passam a ocupar o lugar antes ocupado pelo extrativismo. Dentre as causas 

citadas por LIMA (1997), FERREIRA NETO (2003), D’ALVA (2007), SOARES 

(1999) da desvalorização, destaca-se a concorrência enfrentada pelo produto em 

comparação com as ceras sintéticas (derivadas do petróleo) todas elas de melhor 

qualidade e mais baratas, as quais passaram a ser ótimos substitutos para a cera da 

carnaúba, em diversos ramos, especialmente em ceras, tipo polimento. 

 A perda de mercados consumidores por sua vez foi agravada também por este 

ser bastante especulativo e fraudulento. Havia muitas irregularidades nas transações 

entre produtores, correntistas e firmas exportadoras. Declarava-se o embarque de 

borras e ceras de baixo valor, misturadas às ceras de melhor qualidade. Desse modo, 

tanto proprietários como corretores sonegavam impostos, posto que declaravam uma 

quantidade menor de cera exportada e somente sobre essa quantidade ocorria 

taxação do Estado, recebendo a diferença da quantia não taxada, no mercado negro. 

Esse fato era agravado pela não existência de um tabelamento, ou definição de um 

preço mínimo para a cera de carnaúba e para o pó cerífero. Os preços variavam 

conforme cada região e com a forma mais ou menos desigual da relação entre os 

produtores e agentes exportadores.  

 Desse modo, o subfaturamento e a adulteração praticados por exportadores, 

causavam desconfiança junto aos compradores internacionais. Estes, mais 

organizados entre si, passaram a impor o tabelamento, classificação e padronização 

de ceras. O mercado europeu e americano passou a ser mais exigente, reclamando 



 42

um produto mais elaborado, o que só era conseguido por meio de técnicas como o 

refinamento, ou a escamação, desconhecidas, ou não praticadas pelos produtores. 

Tarifas protecionistas também ofereceram obstáculos à comercialização do produto 

nordestino e cearense. 

A insalubridade do trabalho no campo, a exaustão do trabalho nas casas de 

cera, em face da obsolescência do beneficiamento do pó cerífero, elevava muito os 

custos de produção, diante de um mercado cada vez mais exigente, e especulativo. 

Desse modo, grandes produtores e proprietários de cera passaram a recorrer a 

subsídios governamentais, crédito a bancos, dentre outras reinvidicações junto ao 

Estado, a fim de reerguer a atividade. 

O Estado, por volta da década de 70 e 80 promoveu a abertura de editais para 

a promoção de inventos que pudessem aperfeiçoar o sistema produtivo, além de 

crédito e empréstimos a produtores e das tentativas de tabelamento e definição de 

preços mínimos para o pó cerífero e cera, em virtude das práticas ilícitas cometidas 

por produtores, correntistas e exportadores. Entretanto, os editais eram pouco 

divulgados e promovidos, o que dificultava ainda mais a esperada modernização do 

processo produtivo e a difusão e promoção de técnicas que aprimorassem o setor. 

Por conseguinte, produtores também não observavam as exigências na contração de 

empréstimo, uma vez que utilizavam o dinheiro, para a locação ou compra de mais 

terras e para o cultivo de outras lavouras como o milho, ou algodão e não no 

emprego para modernizar o processo produtivo (D’ALVA 2008).  

Somada a essa recusa em investir na atividade, produtores, intermediários e 

exportadores reproduziam as velhas práticas na organização do extrativismo, já 

relacionadas acima (subfaturamento, adulteração), o que criava desconfiança para 

gestores e bancos. Governos, por sua vez também não fiscalizavam rigorosamente a 

concessão de empréstimos, nem penalizava aqueles que insistiam nas práticas 

ilícitas. Sendo assim, as tentativas governamentais para resgatar o extrativismo eram 

frustrantes. 

 Contraditoriamente, ao mesmo tempo em que o Estado procurava 

minimamente recuperar o extrativismo, por outro, implementava políticas que 

contribuíam para sua desvalorização. Lavouras como o arroz entre os anos 80-90, e 

atualmente a fruticultura irrigada passaram a merecer maior atenção de governos, 

uma vez que tais atividades, segundo o discurso governamental, estavam mais 

sintonizadas com uma mentalidade econômica mais racional e capitalista. O 

extrativismo da cera de carnaúba, no entendimento dessa nova política econômica e 



 43

agrícola, não coadunava com esse tipo de mentalidade, uma vez que se incluía como 

uma atividade incapaz de absorver tecnologia e processos produtivos mais racionais 

e “modernos”. A extração cerífera, pelo contrário passou a significar o atraso, 

resquício de uma cultura tradicional, rural, arcaica que padeceria com o tempo. 

Assim como o extrativismo da cera de carnaúba, alguns setores agrícolas também 

passaram a sofrer com a ofensiva das políticas econômicas nas décadas de 80-90, 

como o cultivo do milho, feijão, da mandioca entre outras culturas pertencentes ao 

modelo da agricultura familiar. 

Durante o chamado período “Cambeba” (1986-2002), os governos 

privilegiaram outros setores da economia cearense como a indústria, o comércio e o 

agronegócio, em especial a fruticultura irrigada, em função de que os novos gestores 

e lideranças políticas que passaram a ocupar a administração estadual serem 

oriundos de grupos econômicos ligados a estes setores da economia (como 

empresário e industrial Tasso Jereissati). A aplicação do ideário neoliberal, por sua 

vez agravou ainda mais essa condição na medida em que os poucos subsídios e 

incentivos antes ofertados a produtores rurais tradicionais passou a inexistir diante 

da nova política econômica.  

Os espaços antes cobertos por carnaubais passaram pouco a pouco a serem 

derrubados para a implantação das lavouras do arroz, do melão, da banana e do 

mamão. Com os incentivos fiscais e os subsídios concedidos, empresas desse setor 

passaram se instalar na região, sob a batuta da “modernização” do campo, do meio 

rural. Diante dessa nova realidade, vários proprietários passaram a abandonar a 

atividade cerífera e a se dedicar ao cultivo de outras culturas, promovendo o 

desmatamento de extensos carnaubais, para a promoção de novas lavouras. 

O universo do extrativismo da carnaubeira, parece se desmanchar diante da 

crise estrutural que perdura na atividade. Outrora, fonte de enriquecimento de 

alguns, fator de mudanças sociais e econômicas, símbolo de um passado tido por 

muitos como “próspero”, hoje aparentemente esquecido e abandonado, 

nostalgicamente rememorado por quem viveu com essa época, como para as 

famílias e outras pessoas, que ainda retiram seu sustento do extrativismo, posto que 

a cera ainda possui largo emprego na indústria, sendo ainda necessária na produção 

de vários artigos. 

Qual a importância da cera atualmente? Como se organiza a atividade? Há 

ainda alguma relação do presente da atividade com o passado dela? Veremos no 

capítulo seguinte como a estrutura produtiva pretérita do extrativismo da 



 44

carnaubeira ainda persiste no atual cenário da economia econômico de Limoeiro do 

Norte. 
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CAPÌTULO II - PRESENTE/PASSADO ENTRE PESSOAS E CARNAUBAIS: A 

ORGANIZAÇÃO ATUAL DO EXTRATIVISMO DA CERA DE CARNAÚ BA 

EM LIMOEIRO DO NORTE 

 

 

Nesse capítulo vamos tratar da atualidade do extrativismo da cera de carnaúba em 

Limoeiro. Tanto no campo, quanto na cidade, nos locais de extração, secagem da palha 

e beneficiamento do pó cerífero, o que notamos com a nossa observação em campo, foi 

à permanência em muitos aspectos de uma organização ainda artesanal da produção 

cerífera, desde o período fausto da atividade. 

Veremos em seguida, a partir de depoimentos e entrevistas com rendeiros e 

produtores, que apesar da baixa lucratividade do extrativismo argumentada por estes, a 

cera de carnaúba ainda se constitui em uma importante fonte de renda de algumas 

famílias e de algumas pessoas ocupadas em atividades tanto agrícolas, quanto não-

agrícolas, em virtude da demanda ainda existente. 

 

2.1 Empreendedores tradicionais na extração cerífera em Limoeiro do Norte: 

Os rendeiros e sua importância no cenário atual do extrativismo.  

 

Distintamente do passado, em que o grande proprietário de terras e produtor era o 

agente principal do extrativismo, hoje é o pequeno produtor responsável pelo 

empreendimento extrativo. Assim como no passado, eles também praticam o 

arredamento na exploração de carnaubais. Segundo o que constatei na pesquisa, eles se 

diferenciam em dois grupos, de acordo com a sua situação econômica e financeira:  os 

rendeiros capitalizados (seja esse minifundistas, ou proprietários de casas de cera) e 

rendeiros descapitalizados. 

 Segundo depoimentos, o acerto pelo aluguel do terreno começa antes do período 

da derrubada e colheita da palha, isso por volta de maio ou junho. O acerto da renda a 

ser paga pelo aluguel da terra, ou o “apalavramento” como se diz, vai depender de três 

critérios: a qualidade do carnaubal, a quantidade de milheiros de palha derrubados e o 

tempo de corte e descanso do carnaubal.  

 Um bom carnaubal como nos diz Seu J. M., 65 anos, rendeiro há pelo menos 22 

anos “deve ser baixo, limpo e unido e deve ser mais ali próximo, na várzea mesmo num 

sabe?” isso porque a altura do carnaubal, a presença de mato, trepadeiras e outras 

árvores, como a distância entre uma árvore e outra dificultam no deslocamento de 
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vareiros, pelo imóvel e obstaculiza o corte e a secagem da palha. Dizem que o 

espaçamento de 3 metros entre uma árvore e outra, é razoável para se obter maior 

margem de produtividade. Quanto ao carnaubal existente em áreas próximas a rios, 

entre outros cursos d’água, ou em terrenos inundáveis durante a estação chuvosa, o solo 

é mais rico em sais, sendo que o nível de salinização do solo é importante para a 

composição química da cera.  Desse modo, se confirma a tese do professor Joaquim 

Bertino de Carvalho no seu estudo Ensaios sobre a carnaubeira de 1982, no qual 

aponta a influência da salinidadae dos solos na produção de cera de carnaúba. 

A quantidade de milheiros de palha, produzida por cada propriedade, como 

apontam depoimentos, é calculada por rendeiros e proprietários, com base em valores 

obtidos a partir de arrendamentos anteriores realizados em cada uma. Segundo 

informações obtidas em campo, a média de produção gira em torno de 2000 a 2500 

milheiros de palha, em cada safra, sendo que cada milheiro, rende em média de cinco a 

sete quilos de pó cerífero, sendo preciso mais de 2 milheiros para gerar uma arroba 

(15kg) de pó e até 30 milheiros para gerar uma arroba de cera. 

Sendo assim, a quantidade de milheiros é bastante variável, por conta do estado da 

propriedade e pelo período entre o último corte e o descanso do carnaubal. De acordo 

com esse período de “repouso”, o carnaubal pode ser classificado como dizem, em 

carnaubal de “mais de um ano” ( carnaubal no qual não sofre corte a alguns anos, ou no 

último ano), o qual é mais produtivo que o chamado carnaubal “maduro” ( aquele no 

qual se faz cortes regularmente, no período exato de um ano, sendo que esse é o tempo 

para que a copa da árvore se recomponha e amadureça). 

Por outro lado as condições sócio-econômicas de rendeiros e proprietários 

também influem no curso das negociações e no valor do arrendamento. Quanto mais 

capitalizado, o rendeiro, melhores serão as condições destes fixarem o preço pelo 

aluguel da terra; quanto menos capitalizado em relação ao poder econômico do 

proprietário, mais este impõe o preço do arrendamento. São numerosas as queixas de 

rendeiros descapitalizados e até de alguns rendeiros minifundistas, quanto ao poder de 

alguns proprietários, posto que estes não trabalham mais com a carnaúba e também não 

cuidam da propriedade, cobrando um preço injusto na visão de alguns rendeiros: 

 

“ Num tem condição não macho. O dono nem limpa o terreno, a gente chega 

pra alugar, o mato ta muito grande, tem muita trepadeira, muito mato. Depois a gente tem que ter o 

trabalho de limpar pra depois, começar a cortar e derribar a palha. Ainda a gente tem que procurar um 

lugar sem planta pra servir de lastro. Ai ele num desconta isso né? Num tira essa parte que a gente 

limpou. A gente tem trabalho de limpar o terreno, cortar, derribar paia e ele ainda quer cobrar mais caro. 



 47

Assim num da não”.  ( trecho da fala de um rendeiro, dono de uma pequena propriedade e de uma casa de 

cera na comunidade do Bom Fim , Limoeiro do Norte). 

 

Desse modo, modo até mesmo rendeiros capitalizados podem sofrer com sua 

condição sócio-econômica diante de um grande proprietário. Não constatei nas visitas 

em campo, na zona rural da cidade, a existência de grandes proprietários que lidassem 

com a atividade cerífera, apenas minifundistas e rendeiros descapitalizados. 

Os rendeiros capitalizados são descendentes de famílias de trabalhadores 

extrativistas, ou de médios produtores do período fausto da atividade. Tanto podem ser 

aposentados, os quais podem tirar parte de sua renda para adiantar o pagamento de 

diárias a vareiros, apanhadores, secadores, e operários de casas de cera, como também 

podem recrutar membros da própria família para o trabalho no beneficiamento do pó, 

isso no caso de não terem uma renda fixa. Essa última realidade pode ser mais 

observada das comunidades rurais do Bom Fim, Boa Fé e Espinho, onde prevalece 

ainda a unidade doméstica de produção. Tais rendeiros muitas vezes só chegam a alugar 

uma ou duas propriedades para o corte, e alguns, segundo depoimentos, alegam que só 

trabalham com a cera para complementar renda, pois na verdade, prioritariamente estão 

em outra atividade seja a criação de animais, ou o plantio do feijão ou de milho. A 

maioria desses rendeiros minifundistas, não dispõe de uma casa de cera para 

beneficiamento, apenas extraem o pó e vendem para aqueles que as possuem. 

Já rendeiros capitalizados que não vivem de uma ocupação agrícola, e residem na 

cidade, usam parte de seu benefício social (aposentadoria, pensão) para contratar turmas 

de trabalhadores para o corte, para a coleta do pó e para o beneficiamento em casas de 

cera de sua propriedade. Muitas dessas casas se localizam no fundo do quintal de sua 

residência, ou em terreno próximo a sua moradia, também em perímetro urbano. A 

maioria não trabalha na extração cerífera apenas no gerenciamento, contratação, e 

remuneração das turmas de trabalhadores em cada etapa do processo produtivo. Estes 

arrendam acima de 900 milheiros de palha e só param quando começa a estação 

chuvosa.  

Às vezes, estes rendeiros capitalizados precisam recorrer a empréstimos para 

iniciar e dar continuidade ao empreendimento extrativo. Recorrem a agiotas e segundo 

alguns depoimentos, sofrem com a cobrança “abusiva”, ao fim de cada transação, 

dizendo que isso reduz muito a margem de lucratividade: 

 

“ oie eu mesmo tenho que pedir dinheiro agiota num sabe? E que mesmo pra 

contratar vareiro, operário, pagar aluguel do terreno para mode cortar o 
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carnaubal e tal, e preciso mais  de, uns cinco mil dá, só que ce sabe como é 

agiota ne? A gente pega cinco paga sete, paga oito, aí meu amigo num da 

lucro., da é prejuízo mesmo...” ( Sr. J. C. 79 anos, ex-trabalhador extrativista, 

aposentado e dono de um casa de cera)  

 

A agiotagem é muito comum na extração cerífera atualmente. Rendeiros sempre 

dependem dos empréstimos de agiotas para financiar o corte, alugar casas de cera, pagar 

operários e até adiantar o pagamento do aluguel da terra. Na fala de alguns rendeiros, o 

dinheiro tomado junto ao agiota é usado logo para o pagamento de trabalhadores, como 

o vareiros, aparadores, operários de casa de cera, sendo que a renda da terra é acertada 

após o término da colheita. 

A origem do rendeiro descapitalizado é eminentemente rural e familiar. Sempre 

trabalharam com o extrativismo conhecem, portanto, todas as etapas do processo 

produtivo. Costumam trabalhar mais no corte, aproveitam mais a mão-de-obra familiar 

do que o seu congênere capitalizado, tendo aprendido o “gosto” pela atividade na 

infância, com os pais, ou outros parentes, na comunidade onde moravam, ou ainda 

moram, no campo. Sempre dependem do dinheiro de terceiros (agiotas) para alugar 

alguma propriedade e assim efetuar o corte.  

Por conta disso, segundo depoimentos, muitos só começam o corte por volta de 

novembro, ou dezembro em função de sua condição sócio-econômica, ou podem iniciar 

mesmo por volta de agosto e já por volta de outubro encerram, em virtude de não 

possuírem renda suficiente para estender o corte. Nesse meio tempo, geralmente 

trabalham para outros rendeiros no corte, na secagem, ou mesmo no beneficiamento, 

para só depois trabalharem em seu carnaubal. Conseguem arrendar em média de 100 a 

900 milheiros de palha, dependendo de sua situação financeira. Esses rendeiros não 

possuem condições de beneficiar o pó cerífero, negociam apenas o pó, seja com outros 

rendeiros, seja com os próprios agiotas: 

 

“È a gente colhe, aqui, a palha, apara, risca e espera secar, depois leva , 

chama aqui um grupo de 3, 4 para bater, eu mesmo, vou às vezes, né para 

trinchar e aí a gente recolhe esse pó, tanto pode ser de olho, quando da palha 

mesmo. Ai eu não tenho como fazer cera né, assim o que eu to dizendo eu 

não tenho como fazer cera, não tenho forno, num tenho casa pra fazer. Eu 

vendo pra esse donos de casa de cera, tem gente aqui por perto mesmo, tem 

gente que mora na cidade, em Limoeiro, e aí eu levo pra lá. Quando da muito 

pouco, quando eu consigo arrendar pouco eu vendo pro agiota, assim a gente 
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quita a dívida mesmo” ( R.C. Rendeiro e aparador de palha de carnaúba, 

residente, na comunidade do Bom Fim, Limoeiro do Norte –CE) 

 

          Segundo dados do Anuário Estatístico do Ceará, no ano de 2009, o pó cerífero 

estava custando R$ 5,00 à arroba (o quilo da cera, R$ 0,33). Nesse ano, a estimativa 

para alguns rendeiros, é ainda menor, em função do desmatamento dos melhores 

carnaubais, que são aqueles localizados em áreas de várzeas, onde se obtinha cera de 

melhor qualidade. Uma cera de pior qualidade, somada a estrutura oligpsônica do 

extrativismo em Limoeiro do Norte, causou, segundo os rendeiros descapitalizados, a 

queda do valor da arroba no ano de 2010, isso porque já vendem pó cerífero para 

atravessadores por um valor mais baixo que o de mercado.  

A maioria dos rendeiros descapitalizados possui ocupação agrícola, e se dedicam 

ao trabalho nos carnaubais para complementar a sua renda, logo após o fim da safra, ao 

contrário dos capitalizados que praticamente trabalham com a cera todo o ano, já 

realizando contatos com proprietários, para o arrendamento, por volta de maio, ou 

junho. Alguns recebem benefícios como Bolsa-Família, ou Seguro-Safra; a maioria 

ainda não é aposentada. Também foi perguntado a todos os entrevistados se alguém já 

havia tentado solicitar algum empréstimo em um banco, ou se conheciam alguma linha 

de crédito, por exemplo, de uma agência financeira, ou políticas (como o PRONAF) 

para esse tipo de cultura. A maioria respondeu que não sabia de nada, que nunca 

recebem ajuda, pois “o governo não se interessa por nós, pra ajudar a comprar as 

máquinas e outras coisas né”. Outros disseram ter tentado, mas que haviam desistido 

por causa da “muita burocracia que os bancos têm”.  

Foi feita uma visita à agência local do Banco do Nordeste, e indagou-se sobre a 

existência de qualquer política do banco em relação à atividade agrícola. Foi aplicado 

incipientemente, a técnica de grupos de discussão com alguns técnicos bancários, em 

especial do programa “Agentes de Desenvolvimento”, responsável por apoiar e 

financiar atividades que colaborem para o desenvolvimento local.  

Questionei a sobre a existência de linhas de crédito e financiamento para a 

atividade. Os técnicos responderam que tais linhas existem, mas como me disseram os 

agentes e funcionários com quem foi mantido um diálogo, nenhum projeto ou proposta 

em relação ao extrativismo foi apresentado. Também foi perguntado, se os funcionários 

conheciam a realidade dos extratores e rendeiros de cera, e se acaso eles não ofereciam 

qualquer tipo de acessoria que estimulasse os produtores a procurarem o banco para 

solicitar algum empréstimo ou o financiamento do seu negócio. Alguns responderam 
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que si que já tinham tentado ir ao campo para tal, mas não tiveram sucesso no contato e 

na apresentação dos projetos e no “convencimento” de produtores e rendeiros a 

procurarem o banco e solicitarem empréstimo, ou financiamento. Outros alegaram que 

não que “a empresa não fornece carro, ou transporte, nem treinamento para que os 

agentes fossem a campo para realizar essa tarefa”. 

O único tipo de financiamento, ou subsídio relativo ao setor extrativo da 

carnaubeira, é dado a uma cooperativa de mulheres que trabalham com o artesanato da 

palha, confeccionando bolsas e chapéus, na comunidade do Córrego de Areia, 

comunidade rural mais próxima da sede do município de Limoeiro do Norte. Contudo 

qualquer tipo de apoio, ou incentivo relativo à produção da cera de carnaúba não foi 

constatado durante em minhas visitas. 

  A renda da carnaúba segundo o Anuário em 2009, variava entre sete e nove 

reais, em uma média entre as regiões do estado. Segundo um rendeiro entrevistado, eles 

especulam que esse ano, o valor do arrendamento está entre R$ 8,00 e R$ 11,00 por 

cada milheiro, o que causa muitas reclamações e protestos por parte de alguns rendeiros, 

principalmente os descapitalizados, os quais sofrem mais ainda por não possuírem 

títulos de posse de terra, além de parcas condições financeiras para alugar terras e 

contratar turmas para o corte. 

O arrendamento é uma instituição absolutamente respeitada entre rendeiros e 

proprietários. Prática persistente no presente, também se mantém em virtude das 

condições da concentração da terra no presente, uma vez que os carnaubais explorados 

sempre são os nativos e as propriedades em que estes se localizam estão nas mãos de 

poucos proprietários e não produtores. Segundo D’ALVA (2007) e SOARES (1999), a 

concentração fundiária no Ceará é um dos maiores responsáveis pela preservação do 

arrendamento no extrativismo da carnaubeira. Assim como ocorre em Limoeiro do 

Norte, em Russas, Morada Nova, bem como na região do Baixo Acaraú, a concentração 

de terras impede o desenvolvimento do extrativismo em bases mais eqüitativas. Essas 

propriedades cobertas por carnaubais ainda tem sido reduzidas, posto que a cobertura 

vegetal nativa é sua retirada para o cultivo de atividades mais lucrativas, no 

entendimento dos proprietários. 

O rendeiro, desse modo é o protagonista da produção do extrativismo da cera de a 

carnaúba em Limoeiro do Norte na atualidade. Seja ele capitalizado, ou não, ele é quem 

organiza, conhece e gerencia a atividade, contratando trabalhadores, fazendo 

empréstimos a terceiros e assim realizando a exploração desse recurso. A extração 

cerífera ainda se constitui em importante fonte de renda, principalmente complementar, 
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de sua família, bem como das famílias de trabalhadores extrativistas, os quais ainda 

convivem com o baixo nível técnico da atividade. 

 

2.2 As relações de produção e a organização atual do extrativismo da cera de 

carnaúba em Limoeiro do Norte – Ce 

 

Após a contratação das turmas de trabalhadores, por meio dos rendeiros, como 

vimos, inicia-se o corte nos carnaubais alugados. O corte inicia-se em agosto, ou mesmo 

em setembro, dependendo sempre da restauração da copa, relativo ao último corte. O 

início dos cortes se dá no início do dia logo às cinco, ou mesmo quatro e meia da 

manhã, sendo que a turma de trabalhadores varia conforme, o tamanho da propriedade e 

da extensão do carnaubal. 

No corte, assim como no passado, envolve trabalhadores mais especializados, nas 

funções de vareiros e aparador, ou ajuntador. Em geral, essa turma de trabalhadores 

possui laços familiares, exceto, os aparadores, sendo estes trabalhadores em lavouras de 

subsistência, ou empregados na atividade do agronegócio. 

O vareiro é o trabalhador mais experiente e mais especializado. Geralmente no 

campo se conta apenas com um ou dois vareiros no máximo. Segundo os depoimentos 

de alguns rendeiros, está ficando cada vez mais difícil encontrar alguém para o exercício 

dessa profissão, seja pela destreza e perícia, exclusivas de quem realiza tal ofício, 

quanto pelos riscos que ainda oferecem a saúde. 

Como foi constatado, o ofício do vareiro, segundo, o depoimento, ainda é 

realizado “como o pai fazia, como o tio, ou o avô faziam quando derrubavam palha”. 

Derrubam a palha com varas feitas de bambu, ou mesmo, cabos de alumínio (algumas 

que chegam até 12 metros). Utiliza-se o talo seco da palha para amolar a foice. 

Assim como no passado, a função do vareiro oferece muitos riscos a sua saúde. 

As hastes pontiagudas das palhas, por conta da ação do vento, podem cair sobre este, 

podendo atingir a face, ou as costas. O manuseio da vara, alta e bastante envergada 

também afeta, a coluna do trabalhador, sendo queixa de muitos sobre dor nas costas 

durante ato da operação: 

 

“ a gente sofre um bocado sabe, para cortar o olho lá em cima, porque como 

a vara, ele enverga demais, depois e você ficara derrubando palha, por uma, 

duas, duas hora e ,eia, já começa a sentir dor nas costas né? Você na agüenta 

não macho e dor de mais. Também tem a cara que a gente tem que proteger, 
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porque esses óculos a gente tem que usar mas é muito ruim ne? (F.H, 58 

anos, vareiro) 

 

Desse modo, a maioria dos vareiros para se protegerem das palhas, durante a sua 

derrubada, utilizam óculos escuros, bonés, camisas longas e calça. Os vareiros cortam 

em média de 30 a 45 folhas por palmeira, o que totaliza de oito a doze milheiros por dia. 

Ainda assim mesmo diante de condições pouco salubres e seguras, o trabalho dos 

vareiros é altamente produtivo e mesmo arriscado, é uma operação simples de baixo 

custo. Isso pode explicar o porquê de alguns rendeiros não se preocuparem com 

inovações ou aperfeiçoamentos na vara, substituindo por uma de alumínio, mais leve, 

como pude saber a partir de alguns depoimentos, assim como uma roupa mais adequada 

para o vareiro para que esse possa desempenhar com mais segurança seu ofício. 

Quanto à remuneração do vareiro, predomina o pagamento em diárias, sendo o 

valor da mesma variando entre 10 a 12 reais, segundo depoimentos de rendeiros e dos 

próprios. Também existe o pagamento baseado na quantidade de milheiros derrubados 

por dia, valor que oscila entre 12 a 14 milheiros por dia, sendo o custo de cada milheiro 

variando entre de R$ 3,00 e R$ 5,00, embora pouco existente o que é motivo de queixa 

entre vareiros que preferiam ganhar, segundo essa modalidade de pagamento. 

Tão exaustivo quanto o trabalho do vareiro, embora menos arriscado, é o trabalho 

de ajuntadores, ou apanhadores, e dos lastreiros. O aparador sempre acompanha os 

vareiros, geralmente se obedece à proporção de um vareiro para dois aparadores. Estes 

se encarregam de apanhar as palhas, retirar os espinhos e amarrá-los em feixes de 15, 20 

para prepará-las para o lastro, local de exposição da palha para a secagem. A 

remuneração de aparadores é baseado em diárias de R$ 7,00 cada. A jornada de trabalho 

do aparador é mais extensa que a do vareiro: este deve procurar e recolher palhas em 

toda a extensão da propriedade. 

Os feixes de palhas são postos no lastro que tanto podem se localizar na própria 

propriedade onde se realiza a extração da palha, quanto em outro local descampado. 

Transporta-se toda a palha com o auxílio de carroça. No caso do lastro se localizar fora 

da propriedade extrativa, aluga-se um caminhão, para o transporte da palha. 

Os lastreiros separam as palhas verdes e os olhos separadamente, sendo as 

primeiras postas para secar ainda nos feixes e os olhos desamarrados e estendidos um a 

um enfileirados. Pelo que foi observado em campo, o lastreiro costuma fazer filas de 20 

feixes de palha verde, de forma que cada fila de 500 palhas (1/2 milheiro) facilitando a 

contagem diária. As palhas verdes levam de oito a dez dias, conforme nos disse um dos 

lastreiros. Já o “olho” apenas 4 dias. 
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Desse modo, baseado na literatura já explicitada no capítulo anterior, à secagem 

da palha de carnaúba para retirada do pó, permanece praticamente inalterada. Após a 

secagem, a cera fica na forma de escamas na palha, que podem se desprender com a 

ação dos ventos. Por outro lado, o contato da palha com o solo contamina a cera com 

mais impurezas. A umidade já presente no início da estação chuvosa também pode 

prejudicar a qualidade da cera, caso a secagem se estenda até essa época. 

A literatura técnica sobre a carnaúba expõe várias propostas de melhora e de 

maior aproveitamento durante essa etapa do processo produtivo. A adoção de secadores 

solares, fornos secadores, tipos de estufa, armazéns ventilados e quartos com ar quente, 

são inovações que podem agilizar o processo de secagem da palha, ao passo que evitam 

maior perda de pó, do que o método de exposição ao ar livre, segundo JOHNSON 

(1972). Em nossas vistas ao campo, e aos lastros, nenhum desse tipo de inovação foi 

implementado ou chegou a ser implementada segundo os depoimentos dos 

entrevistados. Alguns rendeiros, dentre trabalhadores extrativistas mencionaram jamais 

terem visto inovações técnicas com fornos, ou secadores solares, sendo empregados no 

processo extrativo em Limoeiro. Métodos mais aprimorados, para a secagem da palha 

são desconhecidos pelo menos por aqueles que trabalham na secagem da palha. 

Para D’ALVA (2007), o aprimoramento técnico em determinadas etapas, como a 

secagem, deve levar em conta a estrutura do arrendamento sobre a qual a atividade está 

assentada. Trata-se, portanto, de uma atividade descentralizada no espaço (um rendeiro 

pode realizar vários cortes em várias áreas diferentes) e descontínua no tempo (a cada 

ano, uma área pode ser arrendada por um rendeiro diferente). Proprietários de terras não 

se interessam pela inovação na medida em que já se contentam com a renda anual de 

suas terras. Inovações que levam em conta, investimentos na propriedade alugada não 

são de interesse dos rendeiros, uma vez que estes não pretendem realizar qualquer 

benfeitoria num lugar que não lhes pertence. 

Por outro lado, rendeiros e trabalhadores também falam de sua “incapacidade”, 

para gerir, ou realizar extrativismo sobre uma base técnica menos custosa e produtiva. 

Como nos diz F.H, um dos vareiros “É mais fácil nos trabalhar assim sabe? Quem 

trabalha mais aqui já num é tão moço, já tem mais de 30, 35 anos de cortar e aparar 

palha sabe fazer assim mesmo”. 

O perfil de vareiros e aparadores são de pessoas mais velhas, cuja média de idade 

ultrapassa os 50 anos. Ocupam-se da atividade agrícola e trabalham na extração da cera 

por essa uma atividade sazonal, realizada no período de estiagem e adquire importância 
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nessa época do ano, por ser uma significativa fonte de renda, como na fala um dos 

entrevistados: 

 

“Nam mesmo que aqui seja penoso, duro mesmo trabalhara aqui no 

carnaubal, mas a gente precisa, porque quando num da pra plantar como agra 

que num chove, ne de agosto, a dezembro, as vezes de janeiro, como e que 

vou sustentar a mulher, os quatro filhos? Aí venho aqui cortar palha, 

derrubar, né ajeitar, pra ganhar aqui trocado, tira o que, 200, 250 por mês 

mas dá pra fazer feira, dá pra pagar umas coisas” – FH vareiro, 53 anos 

 

Esses trabalhadores como pudemos perceber não possuem qualquer tipo de 

vínculo formal. Vendem sua força de trabalho para o rendeiro, sob determinadas 

condições de pagamento e trabalho que esse como já foi dito, bastante exaustivo, 

arriscado e insalubre. A mão-de-obra empregada nas fases de corte e secagem é 

exclusivamente masculina, mais velha. Não constatamos a presença de jovens nessa 

época, ao menos em se tratando de funções especializadas como a do vareiro. Tentamos 

identificar se a instituição patriarcal familiar prevalecia na transmissão dos 

conhecimentos para a realização das tarefas, uma vez que somente homens se dedicam a 

função de vareiro. Na verdade, a tarefa sofre com a falta de pessoas que transmitam 

estes saberes para cada geração futura, como muitos alegaram. 

Encerrada a secagem inicia-se o beneficiamento. Na verdade, uma fase não se 

inicia necessariamente quando uma se interrompem, elas ocorrem simultaneamente: ao 

passo que ocorre o corte nos carnaubais, ocorre também à secagem da palha e seu 

beneficiamento. Os locais de beneficiamento artesanal da cera de carnaúba são 

chamados por trabalhadores e rendeiros, de “casas” de cera, ou “fábricas” de cera. Estes 

espaços são divididos por dois alojamentos: um principal chamado de cozinha, ou sala 

de cera, onde o pó cerífero é cozinhado, prensado e em seguida resfriado e o “paiol”, 

onde se leva se armazena a palha e se executa a bateção para retirada do pó cerífero. 

 Foram visitadas cinco casas de cera, sendo três delas situadas na zona rural, e as 

outras duas na cidade. As três primeiras pertenciam a rendeiros, que empreendiam 

cortes em 8 das 13 propriedades visitadas. As duas outras casas de cera pertencem a 

atravessadores que fecham acordo, ou negócio com rendeiros descapitalizados, cujas 

condições foram mostradas no tópico anterior. 

A próxima etapa, a bateção, é realizada nas próprias casas de cera. Geralmente a 

mão-de-obra é feminina que se ocupa principalmente da riscagem, método de riscar a 

palha, para assim facilitar na retirada das escamas de pó, quando ela está seca. Por se 
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tratar de uma operação bem delicada, requisita-se mais a presença de mulheres nessa 

operação. O pagamento é feito em diárias, ou pode-se entregar toda a palha aos 

batedores, em virtude de alguns destes realizarem trabalho artesanal. Alguns rendeiros-

produtores admitiram que preferem deixar toda a palha para esse tipo de batedor, como 

remuneração pela atividade realizada. 

Para a bateção utiliza-se um pedaço de pau, ou cacete, (daí porque alguns 

produtores se referem a esse pó como pó de cacete) enrolado sobre um pano no qual o 

recolhe. Assim como no passado, a operação é realizada, em ambientes relativamente 

fechados, com pouca abertura para o exterior. Observamos a presença apenas de uma 

janela, por onde entra luz. Esse quarto, cômodo da casa da cera, na verdade, fica ainda 

pouco iluminado o que também atrapalha um pouco na visão, sendo que o odor 

proveniente do pó de cera espalha-se sobre todo o compartimento ao passo que também 

se impregna no corpo dos trabalhadores. Como já foi dito, o pó não oferece riscos a 

respiração, exceto no caso de algum trabalhador já apresentar problemas, para quem 

previamente se nega designação para esse serviço. 

Geralmente, se designa de três a quatro pessoas para a bateção usando uma 

espécie de cassetete para retirada do pó da palha, enrolado em um tecido, pano no qual é 

recolhido o pó cerífero para logo ser despejado em um balde. Em seguida, seja o pó da 

palha, ou do olho é levado para a sala de cera, ou para ser comercializado. Aqueles 

rendeiros com já foi citado, com poucos recursos para realização do empreendimento 

extrativo vendem o pó; aqueles com mais recursos beneficiam o pó em casa alugada de 

sua propriedade.  

Na sala de cera, local de beneficiamento das casas, ocorre um processo que 

segundo o que foi apontado pela literatura do passado ainda se mantém: o pó vai ser 

derramado na caldeira, ou forno para cozimento. A proporção obedecida entre a 

quantidade de água é de 20 litros de água para cada quilo de pó despejado, segundo 

informações de rendeiros e trabalhadores em casas de cera. Utiliza-se madeira e carvão 

vegetal para aquecer e cozinhar a mistura. 

 Além da caldeira, outros equipamentos básicos são utilizados para o 

beneficiamento do pó cerífero nas casas de cera; são a prensa, máquina rústica feita de 

madeira, com filtro feito de malha e palhas de carnaúba e o tanque de secagem, feito de 

cimento no chão. Somado a isso você tem pequenos instrumentos, com tachas e latas 

para auxiliar no transporte da cera líquida para os tanques de secagem, para esta ser 

resfriada. 
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O pó é cozinhado a uma temperatura de 120º C, levando cerca de três horas. Com 

o aquecimento e a fervura parte da cera, cerca de 80, 90 Kg já sai pronta a chamada cera 

de borra, na forma líquida. Quando no ponto ideal a cera líquida se eleva e cai 

diretamente em um balde, ou um tambor de lata, pela parte superior da caldeira. Em 

seguida esse material é colhido e transportado para os tanques de secagem onde 

permanece por cinco horas, de sorte que a cera líquida resfrie e se solidifique. Pronto a 

parte da mistura que permaneceu na caldeira é a borra, e esta e levada apara a prensa, 

por cerca de 15 minutos, o que gera de 45 a 50 Kg de cera úmida. Depois de prensada a 

cera ela é recozida, sendo novamente submetida a prensagem, sendo depois resfriada 

nos tanques. Nesse segundo processo se retira mais 30, 35 kg de cera. 

Os trabalhadores nas casas de cera, no caso prenseiros e cozinheiros (às vezes a 

mesma pessoa ocupa as duas funções) recebem diária pelo trabalho executado, os quais 

variam entre 15 a 20 reais. A jornada de trabalho é extensa, como e pode perceber, 

tendo duração de mais de 11 horas diárias, assim como a dos trabalhadores do campo. 

Mas, para um dos trabalhadores, a jornada nem chega a ser algo que preocupa tanto 

porque como foi dito por um dos prenseiros, “a gente fica muito tempo aqui, mas o 

problema mesmo é o trabalho na prensa que cansa a gente demais, força muito os braços 

e as costas, a gente só falta num agüentar, é muita força pra fazer”.  

A alimentação fica por conta do rendeiro. Iniciam a partir das oito da manhã e  se 

estendem até seis, sete da noite dependendo, da casa e da quantidade de pó colhido no 

dia e posta para cozimento e prensagem. O restante daquilo que não se consegue mais 

ser prensando, gera a borra, composta pelas impurezas presentes no pó. Parte dessa 

borra, com diz de um dos rendeiros, é descartada, ou levada para o campo, posto que 

serve como ótimo adubo. Já alguns rendeiros ainda conseguem vender essa borra para 

indústrias refinadoras e exportadoras, de cera s quais são proprietários de indústrias com 

análise e classificação laboratorial (uma inclusive com sede e em Russas, a maioria 

sediada na capital, Fortaleza), ao quais, em função de técnica mais aprimorada, 

consegue praticamente 100% no aproveitamento do pó cerífero, segundo ALVES & 

COÊLHO (2008). 

Alguns rendeiros e produtores afirmam também utilizar o ácido oxálico, produto 

químico utilizado na catalisação de impurezas, durante o processo de decantação de 

impurezas. Existia também em uma das casas de cera visitadas, o uso do suco de limão 

e da raspa do marmeleiro (planta nativa da vegetação da caatinga). Desse modo, a partir 

do “pó de olho” obtém-se a cera amarela, ou cera de “olho”; do pó da palha, a cera de 
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palha, de tonalidade esverdeada-escura, ou verde acinzentada, a primeira com um preço 

mais elevado em função da sua pureza, segundo informações de rendeiros. 

 O processo artesanal como já foi dito oferece muitas desvantagens, tal qual foi 

visto em campo. Não há, como percebemos qualquer controle de temperatura na fusão 

de pó e na utilização de recipientes inadequados que em contato com o fogo, queimam 

partes da cera, o que pode prejudicar no rendimento da atividade, além da 

irregularidade, no próprio cozimento do pó cerífero. Às vezes à medida, por exemplo, a 

ser realizada para a mistura na caldeira entre água e pó, varia de uma casa de cera para 

outra, além do tempo, para retirar a cera liquefeita e o tempo para resfriá-la. Os tanques 

de resfriamento devem ser constantemente limpos, para que possam tornar a mistura 

impurezas na cera que sempre e despejada. 

Além disso, os trabalhadores tal qual o cozinheiro, ou fogueiro, estão expostos a 

acidentes (queimaduras) devido à falta de equipamentos de segurança apropriados, 

como alega o trabalhador no depoimento abaixo; 

 

“sabe tem que tomar cuidado as vezes, aqui quando a gente vai pegar a cera, 

para botar ali n tanque ela ta muito quente, eu mesmo já queimei. Outro dia 

mesmo quando você veio aqui, um balde desse aqui virou em cima da minha 

mão, rapaz a dor foi grande. Depois a gente num tem luva poderia ter luva né 

a gente espera as vezes aqui do seu José, que ele dê assim luva, mas não. 

Aqui também era pra ser mais ventilado, quente, mas aqui é muito abafado, ” 

(R.S – cozinheiro de pó de cera, 42 anos) 

 

 Outro aspecto, que chama a atenção é quanto ao ambiente pouco arejado das 

casas de cera. De fato nas visitas realizadas, havia apenas duas portas e uma ou duas 

janelas, além do mais em duas casas, o teto era baixo. O calor era de fato insuportável 

complicado ainda mais pela caldeira a lenha, a qual elevava ainda mais a temperatura do 

lugar. As condições de trabalho nas casas de cera, assim como campo, também são 

insalubres e precárias. 

O número de ocupações nas casas de cera é muito baixo, não ultrapassa mais que 

quatro trabalhadores, como foi constatado em campo. O que geralmente, determina o 

número de trabalhadores empregados nas casas de cera é o número de prensas 

existentes. Para a prensa de produção de cera, do olho, exige no mínimo duas pessoas; 

na cera de palha basta uma pessoa por prensa. Cada casa de cera contava em média com 

três prensas, duas para a cera de palha, e uma para cera de olho. A mais equipada das 

casas das quais vistamos, localizada no perímetro urbano, contava com cinco prensas, 
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sendo três para a cera de palha e duas para a cera de olho, única exceção nesse caso, 

num comparativo com as demais casas de cera visitadas. 

A cera produzida artesanalmente é quase que inteiramente absorvida por 

corretores, agiotas e indústrias exportadoras, que segundo depoimentos as transações 

são realizadas por atravessadores que por vezes são pagos antecipadamente para 

garantir fornecimento a indústria. Como já foi dito muitos rendeiros e produtores 

capitalizados podem atua como atravessadores comprando pó, e cera de outros 

produtores, como no caso do Sr J.C , que diz: “Para eu ganhar mais, compro mais cera 

dos outros, compro mais pó e vendo borra pra indústria de Russas”.  

Em Russas, cidade vizinha, ainda uma das maiores produtoras de cera no estado, 

é quem tem comprado mais a cera, pó e borra de produtores em Limoeiro, por meio de 

atravessadores. O comércio local, é que responde pela compra da pequena porção 

principalmente na forma de cera polidora e não refinada. Como boa parte dos agiotas 

que trabalham e lidam com a produção cerífera são comerciantes estes também vendem 

pó cerífero, e a própria cera não refinada. 

Diante dessa realidade, no qual determinadas relações de trabalho e produção 

ainda se perpetuam o extrativismo da cera de carnaúba em Limoeiro do Norte, notada as 

condições existentes nessa atividade, também foram freqüentes as queixas, murmúrios e 

desabafos de rendeiros e trabalhadores extrativistas sobre as dificuldades em manter o 

empreendimento extrativista. O baixo nível tecnológico da atividade, o que eleva os 

custos de produção, além do atual nível de preços no mercado, faz com que rendeiros, 

produtores reclamam que estão “pagando para trabalhar” que isso “num dá lucro não só 

prejuízo”. 

Segundo D’ALVA (2007) e ALVES & COÊLHO (2008), a tecnologia ligada ao 

processo produtivo, ainda artesanal, repercute nos baixos rendimentos e na qualidade do 

pó, juntamente com a falta de capital para financiar o aprimoramento do processo 

produtivo. Soma-se a isso, a existência de oligpsônios, segundo ALVES & COÊLHO 

(2008) o que explica a manutenção de preços baixos no mercado, mesmo que a cera de 

carnaúba ainda possua demanda no mercado internacional, pois ainda e insubstituível na 

fabricação de dados produtos, como cosméticos (batons, sombras,) e chips pra 

computador. 

Outros problemas também apontados por rendeiros se devem a perda cada vez 

mais acentuada de propriedades com carnaubais, uma vez que estes são derrubados, seja 

para especulação imobiliária, cada vez mais crescente na cidade, diminuindo a 

quantidade de carnaubais de qualidade e em estado produtivo. Somado a isto, rendeiros 
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alegam grande dificuldade, para contratar turmas para o corte e beneficiamento do pó 

cerífero, devido à escassez aguda de mão-de-obra, seja pela falta de pessoas em 

determinadas ocupações como a do vareiro, como pela recusa e abandono, mesmo de 

muitos trabalhadores, os quais rejeitam o ofício na extração cerífera, por ser muito 

cansativo e mal remunerado. 

A oscilação de preços e valores de renda da terra e preço da cera e pó cerífero, 

repercute na falta de informações mais detalhadas sobre custos de produção, 

rentabilidade e lucratividade nas diversas etapas de produção, sobre as quais inexiste 

qualquer controle de produção e de qualidade.  

 

2.3 A fragilidade econômica e social dos produtores de cera de carnaúba em 

Limoeiro do Norte  

 

A diversidade das condições em campo é o principal fator na variação dos custos 

de produção, somado a inexistência de controle sobre os recursos empregados no 

processo produtivo realizado por rendeiros. Soma-se a isto, a irregularidade do inverno, 

a quantidade de pó perdida no processo de secagem, o nível de umidade da palha, e a 

impurezas trazidas no pó do transporte para a bateção, quanto no próprio 

beneficiamento. 

Outra variação existente é quanto à contratação dos serviços e na organização das 

turmas, existindo dois parâmetros de contratação, o pagamento em diária, ou em 

número de milheiros derrubados. No que toca a extração do pó, temos duas realidades 

distintas: uma é dos rendeiros capitalizados que realizam a extração do pó e produzem 

cera de carnaúba.  A outra é daqueles que somente comercializam o pó para outros 

rendeiros, no caso os rendeiros capitalizados. Essa segunda categoria de rendeiros 

necessita do capital de terceiros para o arrendamento do terreno, quanto para o 

pagamento dos trabalhadores do corte é baseado em número de milheiros cortados e dos 

trabalhadores de bateção em quilos de pó obtidos.  

Segundo o rendeiro, R.T, 58 anos, em novembro de 2010, a palha custava a 

preços de R$ 8,00 à R$ 12,00, sendo que cada propriedade pode gerar, em média, 200 a 

250 milheiros de palha (R$ 1000,00 a R$ 3000,00). O arrendamento de propriedades 

estava custando entre R$ 1500,00 a $ 1800,00 valor que variam, conforme o estado do 

carnaubal. Vimos como o aluguel da terra diminui muito a margem de lucratividade, a 
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qual deve se fixada, em média1 entre R$ 200,00 a R$ 300,00 além dos custos de 

contratação de trabalhadores tendo em vista que a maioria se nega a ser remunerada por 

diárias, mas por cada milheiro de palha cortado: 

 

“Olhe cada ano fica mais complicado porque a gente num ta tendo como 

manter assim. A gente tem dificuldade pra pegar dinheiro na parca para mode 

alugar o carnaubal, contratar trabalhador. Cada na, o dono do terreno 

aumenta mais o preço do aluguel, ai depois a gente vai atrás de contratar 

gente vem vareiro querendo ganhar em cima do milheiro e já o batedor que 

quer receber diária de sete reais como né se ele nem tira isso de palha. que 

tira da palha, nam assim, num dá né? Complica, atrapalha num dá pra 

arrecadar o que a gente. Aí eu vezes converso com alguém da a família, 

chamo um primo, ou ate um amigo assim mais conhecido da gente né mais 

chegado assim da família, que aí ele aceita da pra pagar em diária fica melhor 

assim” 

 

 

 Ainda quanto à remuneração, os vareiros, principalmente, reagem cada vez mais 

ao pagamento de diárias (valor entre R$ 13,00 a R$ 15,00) exigindo o pagamento por 

milheiro de palha cortado, pois estes se queixam de que se sentem explorados, 

considerando que trabalham de oito a dez horas para cortar até doze milheiros por dia. O 

mesmo ocorre relativo à remuneração destinada aos batedores, que alguns rendeiros 

preferem pagar, ou ceder a palha para o trabalho artesanal destes, ou o pagamento por 

quilo de pó extraído, o que lhe favorece e lhe proporciona maior margem de 

lucratividade. Alguns batedores, que por acaso, não exercem atividade artesanal, 

preferem receber através de diárias. Esse tipo de batedor sempre é recusado pelos 

rendeiros. 

Segundo o Anuário Estatístico do Ceará em 2009, o custo do pó cerífero da 

carnaúba em arroba era de R$ 5,00/arroba. Diversos rendeiros comentaram que esse 

valor ainda em 2010, possa cair para R$ 4,75, ou R$ 4,55, estimam por conta das 

dificuldades enfrentadas para contratar pessoal e propriedades com carnaubal, em 

condições mínimas de exploração. Segundo os batedores, eles retiram em média até 20, 

25 Kg por dia, e acham que devem receber um pagamento mais justo, através de diárias, 

como alguns alegaram, “de pelo menos R$ 8,00”. Rendeiros de um lado reagem, 

dizendo que esse valor é absurdo e não há como pagar uma diária dessas a um trabalho 

que nem é custoso, nem difícil como o campo, ou no beneficiamento do pó. 

                                                 
1 Os valores exibidos estão a preços de novembro de 2010 
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Já sobre o beneficiamento do pó, o valor da cera varia conforme, as condições do 

rendeiro na manutenção do empreendimento extrativo. Se este é proprietário de casa de 

cera, além de ser minifundista, o custo da cera é bem menor, mesmo que este assim 

como os rendeiros descapitalizados, tenha que recorrer a empréstimos com agiotas. 

Levando em conta os casos em que a remuneração no campo é baseado em diárias, e na 

bateção por cada quilo de pó extraído, pela concessão da palha para artesanato, nas 

casas de cera o pagamento é feitos em diárias, de R$ 8,00 a R$ 10,00. 

 O lucro também depende de que tipo de pó é o comercializado, se o pó da palha, 

ou do “olho”, sendo que o primeiro tem um rendimento de até 60% e o segundo de até 

80% (ALVES & COÊLHO, 2008). Desse modo, a cera, segundo depoimentos de 

rendeiros, tem sido comercializada, por R$ 9,00/arroba de cera de olho, ou branca, e R$ 

3,70/arroba de cera de palha, ou arenosa. A extração de mais quantidade de olho, ou 

palha varia conforme, o estado do carnaubal arrendado, ou carnaubais arrendados. 

Sempre há essa disputa pelos melhores carnaubais, ou seja, por aqueles que oferecem 

maior quantidade de olhos derrubados.  

Os rendeiros desse modo, sempre estimam que lucram “muito pouco” ou as vezes 

só “lucram pra compensar”, pois os custos são elevados, porque tem que” pagar, gente 

todo dia que trabalha no campo, tem que pagar prensador, tem que pagar, alguém todo 

dia”. O lucro se dá em cima da quantidade de arroba vendida, sendo que estes 

comercializam a arroba pelo preço de R$30,00/arroba de cera de olho e R$ 22,00/arroba 

da cera de palha. A margem de lucratividade, incluindo pagamentos de trabalhadores 

nas respectivas funções, no campo ou nas casas de cera, fica em torno de R$ 200,00 a 

R$ 300,00. 

Além da comercialização do pó, feito em sua maioria por rendeiros 

descapitalizados comercializa-se a borra, como já foi dito, para indústrias refinadoras 

localizadas na capital e principalmente, para uma indústria sediada na cidade vizinha de 

Russas. O quilo da borra segundo rendeiros, está sendo vendido por R$ 0,50. Quando 

questionado sobre se esse preço não era muito pequeno, muito alegaram que se fosse 

vender por um valor mais alto, ninguém quer comprar, “borra todo produto vende 

demais, porque se produz demais, têm de sobra”. As indústrias, além de receberam 

praticamente toda a produção, das casas de cera, também compram a borra e delas 

extraem mais cera. 

 Segundo D’ALVA (2008) e ALVES & COÊLHO (2008), o setor exportador e 

industrial é que mais se beneficia com a atividade cerífera da carnaúba. Além de estes 

terem controle sobre o que é produzido, fabricam com métodos e técnicas que 
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aproveitam mais ainda a cera e a borra, o que replica no barateamento do produto, na 

manutenção de mercados consumidores e em melhores condições de investimento. 

Desse modo, rendeiros, produtores e trabalhadores extrativistas enfrentam muitas 

sofrem e lamentam as condições aviltantes de trabalho ainda persistentes desde a época 

áurea da atividade, e as parcas possibilidades de rendimento. Por outro lado, terceiros 

como proprietários de terras com carnaubais, que não se envolvem na extração e 

comerciantes, dentre outros intermediários, emprestam dinheiro, a juros altos, 

praticando agiotagem, e assim conseguem bons resultados e se aproveitam das 

condições dos rendeiros para lucrarem com a atividade que realizam. Rendeiros 

continuam a arcar com o ônus do arrendamento, seja devido à falta ou insuficiência de 

capital de giro, para contratar turmas para corte e para o beneficiamento artesanal. 

Mesmo com as dificuldades na manutenção do extrativismo e diante das queixas 

com a baixa lucratividade com a atividade, aqueles pequenos produtores - rendeiros 

descapitalizados - se dedicam a extração cerífera entre agosto e dezembro, para 

complementar a sua renda e sustentar suas famílias. Além disso, sempre defendem o 

trabalho, pouco, ou nada lucrativo na atividade pelo fato de  “sempre terem trabalhado 

nisso”, “sempre se dedicaram a isso”, e que estão “acostumados” a atividade tal como 

era praticada por pais, avós e outros parentes. 

A persistência de alguns traços, tal como no passado, o processo produtivo 

artesanal da atividade, no conjunto da exploração econômica da cera de carnaúba, se 

deve também ao modo de vida que se forjou no âmbito da atividade desde o seu apogeu 

no passado.  Diante das dificuldades já apontadas por rendeiros e produtores, porque  

ainda insistem na produção de um recurso que dá pouco, ou nenhum lucro? Os 

produtores sempre falam que a atividade serve de complementação de renda para o 

sustento de si e sua família. Mas seria apenas esse o motivo? Existe outra motivação 

que não só a econômica na condução e organização da atividade? Veremos no capítulo 

seguinte, como a prevalência de determinadas instituições podem explicar a persistência 

desses traços artesanais no extrativismo da carnaubeira. Veremos como a obscelecência 

técnica do processo produtivo corresponde a existência social desses produtores, 

existência ligada a uma dada conjuntura institucional que mediatiza, formata e dá 

sentido as ações, as escolhas e ao comportamento destes produtores. 
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CAPÍTULO III - TRADIÇÃO E PERSISTÊNCIA: AS INSTITUI ÇÕES 

PREVALECENTES NO EXTRATIVISMO DA CERA DE CARNAÚBA E M 

LIMOEIRO DO NORTE.  

 

O extrativismo da cera de carnaúba, como vimos, permanece inalterado em muitos 

aspectos sendo o mais flagrante deles é o aspecto artesanal da atividade. A persistência 

de tais traços na produção deste artigo deve ser buscada, na prevalência de determinadas 

instituições, as quais dão sentido e moldam às escolhas e o comportamento de rendeiros, 

produtores e trabalhadores extrativistas. 

Para isso utilizamos referencial teórico do institucionalismo, recorrendo a síntese 

de algumas contribuições dessa vasta corrente, a fim de identificarmos a malha 

institucional responsável pela preservação dos aspectos artesanais e obsoletos do 

processo produtivo da cera de carnaúba na cidade de Limoeiro do Norte. 

 

3.1 As Instituições e a Vida social. 

 

As instituições nascem da rotinização de hábitos e costumes, em meio à 

interação entre os distintos atores sociais, segundo BERGER & LUCKMAN 

(1986). O processo intersubjetivo de produção de conhecimentos, responde pela 

reciprocidade existente entre as condutas sociais reguladas e forjadas na 

composição de qualquer estrutura institucional. Por meio da linguagem, os 

indivíduos têm acesso aos mais variados campos de conhecimento (arte, senso 

comum, ciência, religião, filosofia) e ao mesmo tempo, aos respectivos patrimônios 

cognitivos necessários para que eles convivam cotidianamente. Aos poucos, esses 

dispositivos internalizados (conhecimentos, práticas) tendem a se autonomizar das 

relações recíprocas entre os agentes para assim poder condicionar cada 

comportamento. É esse produto intersubjetivo e objetivado, que origina as 

instituições.  

Somente com a objetivação de conhecimentos, práticas, valores, normas, 

regras, e princípios é que as instituições podem condicionar, ou determinar toda 

atividade humana. Essa conduta objetivada auxilia o equipamento biofísico 

humano, conferindo estabilidade e sentido as suas ações. Desse modo, as 

instituições são produtos da ação cognitiva comungada pelos sujeitos, no seu 

convívio cotidiano, colaborando para a transmissão, reprodução e ampliação, 
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destes mesmos valores, práticas e conhecimentos que norteiam, regulam e 

possibilitam a sociedade humana.  

 Portanto, as instituições aparecem como condição da realidade social. Os 

propósitos e razões que dirigem a ação humana são ganhos conforme a participação dos 

agentes, em determinadas estruturas de condicionamento e regulação. São tais estruturas 

de condicionamento que configuram o comportamento, o pensamento, as preferências e 

as vontades dos agentes sociais. São essas estruturas de condicionamento que 

possibilitam ao ser humano desempenhar atividades, cooperá-las, organizá-las, uma vez 

que as instituições asseguram, ou a menos, oferecem a segurança e a certeza de que 

contratos, relações, encontros e trocas ocorram, ainda que os interesses, vontades e 

ações divirjam e impossibilitem a ação humana. 

Para Durkheim, as instituições equivalem ao “conjunto de crenças e condutas 

instituídas que o indivíduo assimila e as individualiza” (DUKHEIM, 1999, p 30). Já 

para Scott, as “instituições são os conhecimentos, as crenças e as regras informais que 

interagem no meio social” e para THÉRET (2003) as instituições são os dispositivos 

que mediatizam as relações entre a estrutura e as ações.  

Para Douglas North, um dos ícones do chamado neo-institucionalismo, 

instituições são as regras do jogo, podendo ser elas formais (leis e regulamentos) e 

informais (códigos, valores), as quais constrangem a ação individual tendo em vista a 

maximização de oportunidades e para um desempenho eficiente de uma dada 

organização econômica e social. Para North, os indivíduos agem segundo interesses 

previamente estabelecidos, procurando sempre atingir os melhores resultados e metas, 

ainda que não tenham conhecimento completo das conseqüências de seus atos e nem a 

percepção previsível delas (racionalidade limitada). As informações que podem e 

devem conduzir as melhores escolhas e preferências são atendidas pelas instituições, as 

quais reduzem custos de troca e transação (como fala Coase) e minimizam efeitos 

indesejáveis da ação e de um dado comportamento, à proporção que passam a mediar as 

ações e percepções individuais, completando as informações para a obtenção de 

resultados mais favoráveis e eficientes. (REIS, 2010) 

Desse modo, North desperta interesse pelo despenho institucional, tendo em 

vista que é preciso que se opte pelas melhores instituições, sendo as melhores aquelas 

que apresentam maior eficiência na promoção do desenvolvimento sócio-econômico 

(direitos de propriedade, direitos civis, instituições democráticas). Cabe a arena política 

a busca e a defesa de tais instituições, que promovam os melhores resultados, e 

apresentem maior eficiência no desenvolvimento econômico. Segundo Ronald Coase, 
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outro representante do neo institucionalismo, as instituições são os mecanismos que 

visam à redução dos custos de transação e asseguram a natureza dos contratos e das 

trocas. (REIS, 2010) 

Para Thorstein Veblen, considerado o pai do institucionalismo, “instituições são 

o conjunto de hábitos de pensamento comuns aos homens” (VEBLEN, 1989, p34). Para 

este autor as instituições são o produto dos processos de vida e da natureza humana, de 

gerar riqueza e desperdício, de produzir, mas de degradar. Veblen mostra como a 

tecnologia gera acúmulo de bens e coisas, de certa utilidade, e que estes bens são 

proeminentes desfrutados por uma classe ociosa, a qual irá se preocupar em manter seu 

status e prestígio diante das demais classes e grupo sociais, adotando hábitos e 

costumes, e mantendo inalterada a natureza destes no sentido de assegurar sua posição 

honorífica. Nesse sentido a instituição da chamada classe ociosa atua no sentido de 

refrear os progressos e avanços trazidos pela tecnologia, a qual sempre acena para a 

transformação social e institucional, inclusive das hierarquias existentes, bem como do 

sistema de prestígio, status e poder vigentes em dada época 

Baseando-se no evolucionismo darwiniano, Veblen adota o esquema 

evolucionário no entendimento das instituições, as quais se mudaram, ou se 

readaptaram, conforme o sentido do progresso tecnológico. Nesse sentido 

comportamento econômico, bem como os valores numa sociedade de cultura pecuniária, 

mudaram com o fim da cultura bárbara (a emulação pecuniária em substituição ao 

duelo, o consumo predatório ao consumo conspícuo), assim como a aparente 

subserviência da mulher e de hábitos e costumes. Para Veblen, a tecnologia e o avanço 

técnico sempre trazem e provocam reestruturação institucional, constantemente contido 

pelo comportamento predatório da classe ociosa, que refreia e impede a evolução social 

e histórica.  

Desse modo, um comportamento econômico pode ser mantido historicamente e 

socialmente em função do condicionamento por instituições. Não queremos dizer que a 

existência de um contexto institucional impossibilita a mudança e determina o perfil e a 

conduta individuais. Para John Commons, outro membro do velho institucionalismo, 

instituições são “rede de constrangimentos que estimulam a ação individual, 

estabelecendo um equilíbrio entre conflito e cooperação (apud THÈRETH, 2003).  

Desse modo, instituições por sua vez não aparecem apenas para constranger e 

limitar a ação humana. São elas que permitem sua realização e possibilidade, ao mesmo 

tempo em que conferem sentido as suas ações, posto que são elas que engendram os 

processos simbólicos e cognitivos, ao passo que são resultantes de tais processos. 
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Instituições como a religião, a família, a moral de uma dada sociedade são aquisições 

sociais na medida em que se interiorizam no indivíduo, condicionam seu 

comportamento, emprestando sentido e forma, às atividades que estes desempenham. 

(HODGSON, 1994). É a partir disso que o ser humano pode construir planos, prever 

ações, cumprir deveres, entender e significar o exterior a sua volta e buscar satisfação 

em suas realizações.  

As instituições são produtos da história, são a cristalização de relações sociais 

passadas e presentes. Elas são fruto das mudanças, como induzem a própria mudança. 

Não excluem a individualidade, muito menos a anulam, pois estabelecem as 

possibilidades de escolha e preferências em que se sustentam a conduta individual, isto 

é, mesmo que os agentes assumam um comportamento, mesmo que contrário a aquele 

predominante pela conjuntura institucional a qual pertençam. Cada cenário institucional 

oferece mais ou menos possibilidades e restrições à ação individual. 

Também podemos acrescentar aqui como um componente a colaboração de Karl 

Polanyi e seu clássico trabalho, A Grande Transformação, publicada em 1944, no qual 

autor realiza um estudo histórico e antropológico da emergência da moderna economia 

de mercado, em fins do século XIX, conseqüência do liberalismo político 

(principalmente no bojo dos Estados nacionais, especificamente o inglês) e econômico. 

Destoando da doutrina econômica liberal mais ortodoxa e marxista, Polanyi, lembra que 

embora, o sistema de mercado ou o mercado auto-regulável, tivesse trazido progressos 

no campo material e tecnológico, ele é responsável pela crise de valores e códigos 

culturais, imprescindíveis para a permanência dos laços de sociabilidade e convívio, de 

comunidades, grupos e classes. 

A autonomia, ou segundo o próprio Polanyi, a “desincrustação” da economia, do 

domínio da sociedade, ou das relações sociais, esvaziava o conteúdo significativo e 

simbólico de todo trabalho e atividade econômica, e sem o qual a existência social, no 

entendimento do autor não subsiste. Contudo, ao passo que o mercado auto-regulável, 

rasura a estrutura social, também ocorre um contra-movimento no sentido de defesa dos 

valores ameaçados pelo avanço da moderna economia de mercado – movimento 

denominado pelo autor de habitação.  

Para POLANYI (2000), mesmo no contexto de um moderno sistema de mercado 

ainda persistem comportamentos e heranças de tempos passados, uma vez que 

comunidades, ou grupos, ainda pensam, organizam e vive a atividade material e 

econômica como apêndice de sua existência social e cultural. Essa dinâmica seria 

oposta e constantemente ameaçada pela moderna economia de mercado, conflito que 
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segundo o próprio autor seria uma característica sempre inerente ao capitalismo 

contemporâneo. Percebe-se que a leitura de Polanyi sobre a modernidade, está pautada 

no entendimento das possibilidades institucionais existentes, diante da consecução e 

consolidação histórica do mercado auto-regulável, em escala global e na persistência de 

modalidades econômicas e sociais, resistentes e divergentes do modelo de mercado 

hegemônico. 

Desse modo as instituições nos ajudam a explicar a persistência de tais traços 

artesanais no extrativismo da cera de carnaúba. As técnicas “atrasadas” relativas ao 

processo produtivo da atividade em Limoeiro do Norte resultam do condicionamento 

dos produtores, diante das instituições prevalecentes no curso cotidiano desses sujeitos. 

São essas instituições que ajudam a explicar também a manutenção dos aspectos 

artesanais e a insistência desses agentes em continuar a lidar com esse tipo de atividade. 

O caráter marcante das instituições prevalecentes no extrativismo da cera de carnaúba 

está na referência clara ao passado da atividade, principalmente ao apogeu da extração 

cerífera na segunda metade do século XX.  

 

3.2 As instituições prevalecentes na persistente organização extrativa da cera de 

carnaúba em Limoeiro do Norte – CE. 

 

         As relações, os significados, as percepções, as ações e o comportamento de 

produtores e trabalhadores no extrativismo, orientam-se para o passado ainda presente 

na atividade. Entre as instituições destaca-se que a memória tem desempenhado um 

papel primordial na atividade da cera de carnaúba, nesse caso a memória coletiva, na 

definição de HALBWACHS (2006). Para esse autor o ato de rememorar, de relembrar, 

se constitui em uma atividade social e histórica, portanto cultural. Cada sociedade 

transmite a seus indivíduos as categorias, e referências pelas quais as pessoas recontam 

e rememoram eventos, episódios passados, e que isso possui uma função moral e 

integrativa. Memorizar é um ato individual e coletivo, na medida em que determinadas 

lembranças e o registro de fatos passados, atuam na constituição dos indivíduos, bem 

como significa suas ações, e lhes cria a identidade necessária para a vida em sociedade. 

         No extrativismo da cera de carnaúba, a memória coletiva é uma instituição 

primordial, uma vez que graças a ela, rendeiros e demais trabalhadores extrativistas, 

coordenam e organizam a atividade, de acordo com o conhecimento acumulado no 

passado, através da “reconstituição” dos fatos, da fase áurea da atividade. 
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É muito recorrente a referência ao passado da atividade. Rendeiros lembram com 

a riqueza de outrora, e da “fartura” alcançada naqueles tempos. Coronéis, como muitos 

foram chamados (não porque haviam adquirido o título junto a Guarda nacional, mas 

por conta do prestígio e status alcançado, em virtude do enriquecimento trazido pelos 

negócios envolvendo a cera de carnaúba), são lembrados nas narrativas dos rendeiros do 

presente, onde se pode perceber, o saudosismo e certo romantismo ao se referir-se 

àquela época: 

“A gente tinha emprego, eu mesmo trabalhei muitos anos na prensa aqui do 

Coronel Vieira de Melo, há quem sempre agradeci né, porque me deu 

emprego, trabalho na época, além de empregar muita gente, muita gente 

assim né que, já tinha terra, pouca e tinha um carnaubal assim mixuruca, mas 

que ele tinha interesse né arrendava era muito bom isso por povo agradecia. 

Bom era mesmo aquele tempo, carnaúba dava muito dinheiro dava muito, ne 

o povo enricava, a gente tinha trabalho, agente tinha emprego, né, ai tem 

também esse desenvolvimento todo aí ne de Limoeiro, no passado, e 

Limoeiro é o que é muito hoje por conta da cera, e a cera trouxe e que foi por 

causa da cera que ele dava muita gente que trabalhava. Também né você vê 

esse outro lado que é era a gente que tinha aqui, antes assim, as pessoas se 

conheciam, falavam da vida, da cera, as turma que se reuniam, muita gente, 

na época de corte, onde gente falava da vida, combinava a ida a Igreja, a ida 

a praça, pra falar era bom por isso. Aquele tempo a gente tinha emprego 

melhor e tinha também assim dinheiro também” ( J. M 66 anos, rendeiro)    

 

A rememoração, segundo HALBWACHS (2006), de fatos do passado, se dá pela 

seleção daqueles eventos que são considerados importantes, comoventes e sensíveis 

para um grupo e/ ou uma sociedade. Aliás, os quadros pelos quais a memória coletiva se 

constrói, ensejam as emoções e os sentimentos que são expressos pelos indivíduos no 

convívio cotidiano, quanto na transmissão de saberes e conhecimentos, na educação e 

no exercício de tarefas.  

Para HALBWACHS (2006), a memória coletiva organiza os eventos e os fatos, 

além de conferir a importância destes para um grupo e por cada indivíduo. A narrativa 

dos fatos passados repassada de geração por geração, ordena, preserva, integra, institui e 

mantém um grupo, conferindo-lhe existência e perfil. No extrativismo da cera de 

carnaúba, não só o dia-a-dia daqueles que lidavam com a cera, e se deslumbravam com 

a riqueza no passado, mas também com as mudanças sócio-culturais trazidas pela 

atividade, como a formação da elite local e a expansão do poder da Igreja, sempre são 

lembradas aqui.  



 69

A memória coletiva, portanto, atua enquanto instituição na transmissão dos saberes 

necessários para o desempenho das tarefas no conjunto do extrativismo, de geração para 

geração, não só pela lembrança do passado, mas de fatos ligados a história da cidade, 

como a elite extrativista, a relação desta com o clero, o crescimento da Igreja naquele 

período, além do comunitarismo e a sociabilidade ligada a religião. Tais acontecimentos 

no passado, em função do sucesso da atividade cerífera, devem ser considerados para 

entendermos a persistência da organização artesanal da atividade, visto que eles 

reinventam o sentimento nostálgico dos extratores presentes em depoimentos sobre a 

atividade, que “antes dava tanto dinheiro e que hoje num dá mais nada, só prejuízo” 

como falou o Sr, J.C, 74 anos.  

 O romantismo e o desalento que acompanha os depoimentos dos entrevistados 

mostram a relação destes com o extrativismo, do modo como aprenderam a fazer, e do 

equipamento cognitivo herdado com a tradição dos antepassados na organização da 

atividade, a partir das lembranças do passado próspero. A memória coletiva 

desempenha esse papel na reorganização e recapitulação dos fatos e na transmissão, não 

só dos eventos reconstituídos, mas de emoções, valores e sentimentos que são também 

partilhados por aqueles que ainda lidam com a cera de carnaúba. Se ao menos num se 

lucra mais com a atividade como a maioria alega, a motivação também está nas 

lembranças dos antepassados, no respeito e afeto a atividade em que sempre 

trabalharam, cuja identidade forjada no cotidiano desta, na qual cresceram e sempre 

viveram. O extrativismo a cera de carnaúba, aparece, tal como nos apresentou nessa 

faceta artesanal, tecnologicamente obsoleta, se deve ao condicionamento em que esses 

atores estão sujeitos, relativo a uma forma de existência social ligada a extração 

cerífera, relembrada com nostalgia, vivenciada atualmente com desapontamento, mas 

preservada por esse grupo. 

A mentalidade e o comportamento econômico dos atores, principalmente os 

rendeiros, no cenário da extração cerífera em Limoeiro do Norte, aparece assim como 

resultado das suas representações e percepções do ambiente histórico, cultural e social 

ao qual pertencem. Representações relativas ao passado, passado que ainda se inscreve 

na atualidade da atividade, por intermédio da obscelecência tecnológica. Observou-se 

nas visitas realizadas a carnaubais explorados, que o processo de beneficiamento, se 

mantêm praticamente inalterado, desde o apogeu da extração cerífera, tal qual relataram 

os rendeiros, bem como os trabalhadores nas fases de corte, secagem da palha e 

beneficiamento. 
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Segundo Mills (1975), o comportamento dos indivíduos está condicionado, 

conforme “as estruturas históricas em que o ambiente de sua vida diária está 

estruturado. As transformações históricas encerram sentidos não só para os modos de 

vida individuais, mas para o caráter mesmo e possibilidades do ser humano” (MILLS, 

1975, p 172). O “apego” ao passado existente em vários aspectos ainda da atual 

produção cerífera, denota o caráter das mudanças existentes, pelas quais a atividade 

passou na cidade desde os tempos áureos de sua produção. Pudemos perceber o quão 

são sutis e discretas as transformações até aqui percebidas no conjunto da atividade 

extrativa de Limoeiro do Norte, isso quanto aos protagonistas do trabalho extrativo, no 

passado, sendo grandes produtores e proprietários de terra com carnaubais, hoje, 

rendeiros minifundistas, ou descapitalizados.  

Pierre Bourdieu, embora não seja considerado um membro do institucionalismo, 

ao apresentar a noção de campo social (os espaços, dimensões da vida social, que abriga 

os conflitos e as interações entre pessoas e grupos), e seus conceitos com habitus e 

capital simbólico, mostra como a ação de indivíduos, é uma ação estruturante e 

estruturada, tal como assevera o institucionalismo. A noção de habitus, como o conjunto 

das ações, costumes, hábitos, práticas, idéias, valores, pertencentes a cada sujeito, é 

moldada pelo campo ao qual pertençam, por meio do acesso e ampliação de dado 

capital simbólico, ou seja, aqueles recursos de natureza simbólica, constantemente 

investidos pelos atores para que consigam, ou defendam determinadas posições de 

destaque durante os conflitos nos campos. As práticas e ações são mais ou menos 

classificadas, conforme a interação, por meio do capital simbólico de grupos e pessoas. 

Nesse caso aqui estudado, aqueles que lidam com uma organização artesanal do 

extrativismo da cera de carnaúba, a escolha pelas técnicas e maneiras obsoletas, ou 

atrasadas para a produção, relaciona-se com a permanência de determinadas práticas e 

valores. A maior parte dos trabalhadores na atividade, como rendeiros e vareiros já 

trabalhavam na atividade cerífera e somente eles sabem como realizar as negociações 

para o aluguel, e o conhecimento das melhores propriedades para exploração, o estado 

das árvores, além da contratação de turmas, para corte, secagem e beneficiamento da 

palha. São saberes perpetuados e mantidos pelos atuais e velhos produtores. 

Como nos diz o Sr. J.M, 66 anos, “trabalhar com a cera é coisa pra gente meso 

que sempre trabalhou, porque a gente conhece né quem trabalha, como trabalha e o 

pagamento né, como sempre se fez, como a gente aprendeu”. A fala deste rendeiro 

nesse caso ilustra muito, como seu habitus está orientado pela tradição preexistente e o 

quanto o seu capital simbólico ainda permanece pouco alterado. No caso do 
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extrativismo, boa parte das pessoas envolvidas na extração eram pessoas mais velhas e 

que desconheciam lidar de outra maneira com a atividade tal como lhes foi ensinado e 

aprendido. Em alguns existia a “recusa” de modernizar a atividade, posto que assim que 

“a gente aprendeu, assim que a gente vai fazer”, porque “assim fomo acostumado”, 

relativo à tradição sempre rememorada e relembrada com nostalgia, por trabalhadores e 

rendeiros. A persistência de dados traços artesanais no processo produtivo cerífero 

refletem a escolha de agentes, no curso de sua vivência cotidiana, das formas de 

existência social e do modo de vida ainda ligado a atividade.  

 Ainda segundo BORDIEU (2006), dados sistemas de ensino podem alterar ou 

ampliar determinados sistemas de pensamento, ou seja, o repertório de saberes e 

conhecimentos de um lugar, de um local, de um povo. A atividade tal como no passado, 

sempre foi praticada por famílias, sendo de origem eminentemente rural. Contudo, a 

tradição familiar, responsável pelo repasse dos saberes necessários para os distintos 

ofícios dos produtores está restrita aos rendeiros que no passado trabalharam na 

atividade, em outras ocupações, seja como aparador, fogueiro e prensador. Vimos que 

dependendo da condição econômica do rendeiro ele emprega mais ou menos mão de 

obra familiar.   

Em muitas ocupações não existe nem mesmo agregados, quanto vizinhos no 

desempenho de algumas funções, como as dos vareiros, por exemplo, função de 

extrema precisão. Entre aqueles mais jovens que desempenham a função, como o 

fogueiro, ou o prenseiro, ambos trabalhadores das casas de cera, não pertencem ao 

círculo familiar do rendeiro, nem mesmo como agregado. Como nos falou um dos 

rendeiros, “a gente vai atrás, pergunta se já trabalhou cum cera, se já trabalho com pó de 

cera, se tem interesse, agora assim a gente pede contato, né. Mas até essa mão de obra ta 

pouca, o pessoal num quer mais trabalhar não” 

Na falta ou dificuldade para encontrar pessoas para o trabalho extrativo, designa-

se membros da família ou agregados para o trabalho, ainda sim com certa dificuldade. 

Boa parte dos trabalhadores e empregados na produção, não possui laços familiares, 

muito menos são agregados de rendeiros, mesmo daqueles que possuem uma pequena 

propriedade. Ainda que existam dificuldades para o emprego de mão-de-obra familiar, o 

aprendizado do extrativismo é uma herança familiar, legado que parece estar sendo 

ameaçado, segundo os depoimentos dos entrevistados, em virtude do “desinteresse dos 

mais jovens” e do descaso das autoridades pela atividade. 

Os jovens, de fato, filhos de produtores e rendeiros, se recusam a trabalhar, ou têm 

qualquer interesse na atividade ainda executada pelos pais e mais velhos. Realizando 
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discussão em grupo, com seis jovens, entre filhos e sobrinhos de rendeiros, 

principalmente na cidade sobre o extrativismo ainda praticado pelos pais, ou tios os 

mais jovens falam da recusa em trabalhar no campo, ainda mais em “atividade que num 

dá dinheiro”. Dizem que preferem o trabalho no comércio na cidade, ou “os estudos 

para tentar uma faculdade de Direito, ou ser professor”, como disse G.A, 19 anos. Os 

jovens entrevistados e que prestaram depoimento a esse trabalho, estão na faixa dos 16 

aos 19 anos de idade. Todos são escolarizados, tendo o ensino médio incompleto. 

Alguns residem com os pais na zona rural, mas a maioria já mora na cidade. Apenas 

dois, dos seis com quem conversei, trabalhavam no comércio local.  Nenhum demonstra 

interesse sequer na atividade agrícola. Todos preferem de algum modo sair do campo, e 

também seguir outra carreira que não a do pai, ou chefe familiar: “nossos pais mesmo 

querem que a gente num fique aqui no campo não, siga, estude e faça outra coisa, 

porque a vida é mais fácil pra quem estuda, mesmo com toda dificuldade” me 

esclareceu I.M. 17 anos. 

O sistema de interconhecimento, característica da realidade rural e primordial para 

a formação identitária das populações no campo, segundo SOARES & COLLIN (1982), 

aqui no caso da extração cerífera da carnaúba, parece arruinar-se com as novas 

mudanças no campo, com o desenvolvimento crescente da fruticultura irrigada, bem 

como a diversificação dos serviços na cidade, desde a época dos tempos áureos da 

atividade. A atividade não tem mais “recrutado” pessoas, nos seio da instituição familiar 

para o trabalho nos carnaubais. “Os meus filhos tem interesse não, eu até tento chamar, 

desde pequeno tem que ser né? Mas eles já vão pra escola, e já me ajudam no plantio, 

no começo do ano, já tá bom”, assim nos fala Sr. I. M, 61 anos, sobre o fato dos filhos 

não se dedicarem também do trabalho no extrativismo. A transmissão destes saberes 

tradicionais, além da disposição dos filhos, dentre outros parentes (mais jovens) pelo 

trabalho extrativo, parece reduzido na medida em que a família nuclear e patriarcal 

perde força e outras carreiras ou ofícios parecem ser mais interessantes para filhos e 

descendentes destes remanescentes produtores. As lembranças e os sentimentos em 

relação ao extrativismo, tão salutar na transmissão de valores e conhecimentos, 

responsáveis pela preservação da extração cerífera nesses moldes artesanais, não 

consegue comover os mais jovens e nem direcioná-los para tal ofício. A memória 

coletiva que integra e reúne os mais velhos, não aglutina, nem os atrai. 

O aprendizado transmitido pela memória coletiva, pela família, seja no 

desempenho de tarefas como na organização da atividade também é responsável pela 

escolha e pela preferência pelo modo artesanal. A “tradição técnica” é resguardada 
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pelos rendeiros e trabalhadores. As possibilidades de mudança e ação destes produtores 

ainda estão condicionadas pela atuação e pela trajetória destes no passado, pelo seu 

envolvimento e participação. A herança pretérita condiciona a transmissão de saberes e 

conhecimentos pertinentes para a execução das tarefas relativas à organização do 

extrativismo. A modernização que poderia ocorrer com a atividade, parece não poder 

poderia vir com os mais jovens, mais instruídos e escolarizados, os quais demonstram 

outro repertório de práticas e planos, divergentes dos rendeiros, idosos e mais apegados 

a esse passado, as suas técnicas e saberes acumulados.   

A baixa escolarização de produtores e as poucas alternativas de qualquer tipo de 

acessoria técnica, ilustrada pela ausência, ou restrição de políticas e medidas que 

contemplem esse setor do extrativismo da cera de carnaúba, medidas que aprimorem 

tecnologicamente a produção extrativa, são fatores que dificultam qualquer forma de 

modernização do processo produtivo. Estes agentes permanecem mais ligados ao 

passado da atividade, as suas técnicas, aos seus valores e a sua história. As 

possibilidades de mudança e inovação dentro dessa perspectiva são restritas, como 

mostram os depoimentos e a recusa dos mais jovens, quanto à biografia dos produtores. 

 O baixo nível tecnológico da atividade cerífera em Limoeiro do Norte apresenta 

dois aspectos, um de caráter cultural, outro sócio-econômico. O primeiro se refere ao 

patrimônio epistêmico preservado pela memória coletiva, instituição que atua na 

transmissão de valores e conhecimentos, bem como na veiculação, expressão dos 

sentimentos relativos à forma artesanal de organização da atividade. O segundo fator 

refere-se à precariedade das condições em que se encontram maior parte dos rendeiros, 

sejam eles capitalizados, quanto descapitalizados, os quais não possuem dinheiro para 

investir em uma tecnologia mais aperfeiçoada e assim agregar mais valor ao produto. 

Soma-se a isso a formação de oligpsônios e o desconhecimento de produtores dos 

mecanismos de mercado e perpetuação de instituições como o arrendamento e a 

agiotagem. 

 O arrendamento existe desde a época em que cera de carnaúba era lucrativa e 

praticada pelo grande produtor e proprietário de terras. A concentração fundiária ainda 

permanente no meio rural local contribui para manter a instituição do arrendamento. 

Boa parte dos rendeiros não possui propriedades ou aqueles que não possuem em 

proporções suficientes para manter o empreendimento extrativo, a cada ano sofrem com 

as dificuldades para acertar o aluguel de propriedades. As negociações sempre tendem, 

queixam-se alguns rendeiros, a serem favoráveis aos proprietários, uma vez que tem 

sido mais raro encontrar propriedades com carnaubais em estado produtivo. Foi tentado 
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sem sucesso, diálogo com algum dos proprietários de maiores propriedades, arrendadas, 

a fim de saber o valor do aluguel da terra, valor somente repassado (e com confusão) 

por parte de rendeiros.  

Rendeiros alegam que, a cada ano propriedades com carnaubais extensos têm 

dado lugar a outras culturas mais lucrativas, como a banana e o melão, bem como a 

própria especulação imobiliária: “ todo ano tem dono aqui, ali na várzea que diz que vai 

tirar o carnaubal, vai plantar arroz, banana, porque ta perdendo de ganhar dinheiro né? 

Já tem outros que vendem o terreno pros outros morar mesmo, gente assim já que 

Limoeiro tá crescendo, muita casa pra fazer”, assim nos diz o rendeiro J.M 66 anos. 

Segundo os rendeiros, sempre os proprietários justificam que podem vender o terreno, 

ou podem alugar para quem paga mais, já que a cobertura vegetal nativa vem sendo 

reduzida em Limoeiro gradativamente, como na extensão do vale do Jaguaribe, segundo 

dados da SEMACE (Secretaria do Meio Ambiente do estado do Ceará). De 2000 a 2006 

a mata ciliar própria das regiões de várzea tem sido reduzida em até 30%, seja por conta 

do crescimento urbano e para a implantação da atividade agrícola, em especial da 

fruticultura.  

Desse modo, a crescente escassez de campos para exploração, a cada ano, de bons 

carnaubais (árvores próximas, pouco mato, terreno plano), e a falta de recursos por parte 

de rendeiros (alguns só acertam o pagamento do aluguel, após o fim da extração e venda 

do pó, ou da cera) pende a situação a favor dos proprietários. Estes em função do seu 

poder econômico, sempre impõem o valor do aluguel de seu interesse. 

Enfim, o arrendamento se sustenta como umas das instituições no extrativismo da 

cera de carnaúba em Limoeiro do Norte e dificulta as possibilidades de rendeiros 

pouparem parte de seus ganhos para investimentos em sua atividade, no que tange ao 

emprego de tecnologias mais aprimoradas no processo produtivo. A posse da terra, para 

aqueles rendeiros descapitalizados e mesmo para aqueles que possuem pouca 

propriedade, não só reduziriam custos com a atividade, mas melhoraria os rendimentos 

e a qualidade de vida. Vários rendeiros entrevistados sonham com a possibilidade da 

posse de terra, ou com propriedades maiores que as suas, para não só se dedicarem ao 

extrativismo, mas a agricultura familiar: “a gente também quer terra pra mode plantar 

pra família né, vender na feira, trocar ali com um bode, um carneiro essas coisa quando 

se precisa”. A propriedade da terra favoreceria econômica e materialmente, rendeiros e 

trabalhadores, além de oferecer possibilidades para melhores rendimentos no 

extrativismo da cera da carnaúba, seja pelo consórcio de outras culturas (milho, feijão) 
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como a extração da palha e do pó cerífero em uma mesma propriedade, trazendo assim a 

melhoria no nível de vida de produtores e agricultores familiares. 

O problema da posse de terra por aqueles que lidam diretamente com a ocupação 

agrícola sempre mereceu a atenção de vários estudiosos, os quais sempre apontam a 

necessidade urgente de uma ampla reforma agrária, a qual assentasse o trabalhador ao 

campo e lhe assegurasse melhor situação material, financeira e simbólica. A melhor 

distribuição de terras seria um dos fatores que podem promover o desenvolvimento 

rural local e assim alavancasse também o desenvolvimento nacional. No Brasil, a 

histórica questão fundiária e o sentido da produção agrícola, responde pela 

singularidade do nosso desenvolvimento capitalista, como esclarece José de Souza 

Martins em seu livro O Cativeiro da Terra.  

Martins ao analisar a cafeicultura em São Paulo, expõe como o desenvolvimento 

capitalista no campo ocorreu pela exploração e reinvenção de relações não-capitalistas 

de trabalho e produção, como exemplifica o regime de colonato sob a égide da 

imigração européia, bastante estimulada na segunda metade do século XIX. 

Mecanismos jurídicos (como a Lei de Terras de 1850) e simbólicos foram criados e 

mantidos por grandes proprietários e produtores de café, de modo a manter o controle 

sobre a terra e com isso mais riqueza, poder econômico e status. O regime de colonato 

mantinha intacto o controle da terra. 

Martins sofria com uma exploração no trabalho ainda mais acentuada que a 

outrora vigente baseada na escravatura. Sem a propriedade da terra, os trabalhadores se 

submetiam ao um regime de trabalho mais extenso, tanto pela elevação da carga horária, 

além da subserviência material e simbólica a elite rural e urbana do café. O controle da 

terra e a instituição do colonato impediam o imigrante de adquirir maior autonomia 

material e melhores condições de vida e de trabalho para si e sua família. Sem 

propriedade alguma, este deveria trabalhar no cultivo dos cafezais, a fim de pagar as 

dívidas já contraídas junto ao patrão, em função do custeio de sua viagem ate o Brasil, 

além de despesas com moradia, e alimentação, até a contratação e a chegada destes aos 

cafezais.  

Desse modo, o desenvolvimento (capitalista) trazido pela cafeicultura se 

processou com a exploração capitalística de relações não-capitalistas de produção 

(colonato). Efetuou-se uma mudança dentro da ordem, posto que a transição das 

relações de trabalho escravocratas para relações de trabalho livres ocorreram sem que 

isso ameaçasse as posições vantajosas e prestigiadas da elite cafeeira, que manteve o 

domínio privilegiado da terra, da produção e da riqueza. Esse processo custou a 
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pauperização da mão de obra imigrante, endividada e sem terra, meio de produção 

indispensável para a melhoria de sua condição material e para reafirmação de sua 

identidade étnica, enquanto camponês.  

Desse mesmo modo, a questão da concentração fundiária no Brasil, é 

indispensável para a compreensão das relações de produção no campo e o estado das 

relações de natureza capitalista. Assim como o que acontecera com o camponês, colono 

e imigrante na cafeicultura paulista, em fins do século XIX e início do século XX, que 

tinha sua situação sócio-econômica precarizada pela concentração existente, tal ocorre 

com o rendeiro, produtor de cera de carnaúba em Limoeiro do Norte. A desigualdade na 

propriedade de terras mostra que relações de trabalho e de produção, passadas são 

resgatadas e se amalgamam com relações presentes, (re)criando as formas de existência 

social, cultural e econômica.  

Para alguns autores do pensamento social brasileiro, como Florestan Fernandes, a 

permanência de determinados traços do passado, seja na economia, na cultura, entre 

outros domínios da vida social brasileira, é uma característica inerente a formação 

capitalista nacional. O capitalismo, enquanto sistema social, em nosso país, se 

desenvolve e se expande, redefinindo e reinventando relações, instituições e valores 

passados. A evolução e o progresso sócio-econômico, segundo Florestan, dependem da 

revalorização e perpetuação de modos de vida, formas de agir e ser pretéritas, 

rearranjadas com relações no presente.  

Segundo FERNANDES (2006), o desenvolvimento do capitalismo no Brasil e de 

uma sociedade competitiva e secularizada, necessária para a existência da livre 

iniciativa e da livre empresa, não ocorre de modo similar ao processo dos países de 

desenvolvimento originário deste sistema, devido às nossas particularidades históricas, 

culturais e institucionais. O desenvolvimento das relações capitalistas de produção e da 

economia de mercado em nosso país é marcado pela persistência e reprodução de 

relações sociais, passadas e presentes. Ainda, para FERNANDES (2006) se a 

reinvenção de estruturas sociais pretéritas, por um lado é um ingrediente da expansão 

capitalista e econômica em nosso país, por outro sua perpetuação, se apresentará como 

um estorvo para aqueles segmentos sociais, cuja condição material, econômica e 

cultural já é frágil e desfavorável. 

Desse modo, o arrendamento no extrativismo em Limoeiro do Norte é uma 

relação que deriva da concentração existente no meio rural limoeirense, desde o passado 

e dificulta a ascensão de rendeiros e a melhoria de suas condições de trabalho, produção 

e vida, uma vez que o pagamento do aluguel da terra reduz as possibilidades de 
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acumulação. O controle da terra por parte de proprietários que não se dedicam a 

trabalhar com a cera de carnaúba reduz mais as possibilidades de rentabilidade, diante 

da condição econômica, já desfavorável de produtores de cera, já que parte dos ganhos 

com a produção cerífera é deslocada para o pagamento da renda da terra. 

 A atividade cerífera, apresenta muitos custos para esses trabalhadores uma vez 

que estes além de a maioria não possuir a propriedade da terra, também não possuem 

capital suficiente para contratar mão de obra e pagar a aluguel da terra. Como já foi dito, 

rendeiros alegaram que desconhecem qualquer ação, ou medida governamental que 

subsidie esse tipo de produção, através de empréstimos, ou financiamento. Sendo assim, 

a falta de crédito e dinheiro para financiar a atividade extrativa faz com que produtores 

recorram a comerciantes locais, para que lhes emprestem dinheiro a juros abusivos, de 

modo que estes produtores acertem, logo, o valor do arrendamento e o pagamento da 

mão de obra. Estes comerciantes e intermediários atuam desse modo, como agiotas. 

Desse modo, rendeiros podem pagar empréstimos concedem parte da produção 

para quitar dívidas, sendo que muitos, dependendo de cada estação, ainda ficam 

endividados, tendo que quitar o restante das dívidas, com a comercialização de sua 

produção agrícola na primeira metade do ano: “sim já fiquei devendo à agiota, aqui, né, 

mas sempre que dá converso e pago o resto no começo do ano, que quando eu tiro um 

dinheiro da venda do feijão que planto”. 

 Logo, aqueles setores que lidam com comércio da cera de carnaúba, que trabalha 

com intermediários e atravessadores, certamente preferem que a situação assim se 

mantenha, uma vez que lucram e se beneficiam com a descapitalização da maioria dos 

rendeiros. Como já foi dito, a ocorrência de oligpsônios no mercado da cera de carnaúba 

faz com que intermediários sejam mais favorecidos nesse negócio que os próprios 

produtores:  

 

                                             “Cada ano que passa eles pechincham um 

valor mais abaixo, porque dizem que tem muita gente vendendo e caso num 

queiram comprar, passam na cara d agente e dizem que podem pagar menos 

por outro que ta vendendo mais barato, ai complica ne a gente tem que 

aceita”   J.M 66 anos.  

 

Atravessadores, por sua vez, além de emprestar dinheiro, também realizam o 

comércio com firmas exportadoras na capital, entre elas a Manuel Machado e Cia e 

Wax Street e uma filial da velha Jhonson & Jhonson Wax & Oil, a mesma criada pelo 

empresário americano nos anos 40 aqui, no Ceará. Esse setor compra a atravessadores, 
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pó, cera de palha, de olho e até borra, para refinamento, embalo e venda para os 

mercados da Europa, Japão e Estados Unidos. (ALVES & COÊLHO, 2008). Assim 

como no passado, o principal destino da produção cerífera continua sendo o exterior, o 

qual responde por até 95% do consumo, segundo dados do Anuário Estatístico do Ceará 

2009. Vários rendeiros também procuram atuar como atravessadores, comprando pó 

cerífero e cera de palha e de olho, a fim de reduzir os custos que porventura terão com a 

extração cerífera. Foi percebido nessa pesquisa que somente rendeiros mais 

capitalizados que seus pares e concorrentes, podem trabalhar como atravessadores, de 

rendeiros descapitalizados que se dedicam exclusivamente a extração do pó, além de 

comerciantes e agiotas que recebem o pagamento in natura pelo empréstimo. 

A agiotagem por sua vez, assim como o arrendamento, já são práticas consagradas 

pela modalidade extrativista em Limoeiro do Norte. Embora, a concentração de terras e 

a falta de dinheiro sejam fatores que expliquem a fragilidade econômica de rendeiros e 

produtores, é válido ressaltar que são práticas pertencentes ao universo de suas escolhas 

econômicas. O produtor também opta pela agiotagem para financiar anualmente a 

atividade no carnaubal, nas várzeas, já que se trata de um negócio informal, sem 

“burocracia”, com poucas exigências para se ter dinheiro, fácil e rápido. Mesmo não se 

tratando de uma prática herdada do passado, como o arrendamento, a agiotagem se 

reproduz no cenário do extrativismo da cera de carnaúba em Limoeiro do Norte, e não 

só aparece como conseqüência da debilidade econômica e material de rendeiros, mas 

como escolha. Ela já esta disseminada nesse meio e tal qual lembra POLANYI (2000), 

está incorporada a vivência de produtores na atualidade no traquejo da produção 

cerífera, uma vez que se trata de uma atividade que desempenha tanto uma função 

econômica, quanto simbólica.  

O extrativismo da carnaubeira assentado na fragilidade sócio-econômica dos 

produtores complica as possibilidades de melhoria na remuneração de trabalhadores, de 

maiores rendimentos na atividade, logo, de maiores chances de acúmulo, poupança e 

investimento no processo produtivo. Embora, a pouca renda gerada complemente o 

orçamento destes produtores no seu sustento e no de sua família, ela também estorva as 

possibilidades de investimento na atividade, relativo ao emprego de técnicas mais 

aprimoradas que melhorem a qualidade do produto lhe agreguem mais valor, 

aumentando a renda de produtores e melhorando suas condições de competitividade no 

mercado externo. 

As injunções do mercado externo sempre interferiram no curso da atividade, pois, 

ainda é o principal destino da cera de carnaúba. Se no passado, a exclusividade da 
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região nordestina, na produção cerífera, fez com que grandes proprietários de terra, 

acumulassem e enriquecessem com o mesmo processo produtivo obsoleto até a década 

de 70, hoje, o sentido externo da produção dificulta uma rentabilidade melhor para 

produtores. Segundo ALVES & COÊLHO (2008), o setor exportador e a demanda 

externa requer um produto mais elaborado, pagando pouco pela cera produzida 

artesanalmente. 

Segundo SOARES (1999), o extrativismo da cera de carnaúba no passado foi 

responsável para a integração das várzeas limoeirense e jaguaribana ao mercado 

internacional, já que a maior parte da produção se destinava a exportação. Hoje a 

integração desses espaços na perspectiva do mercado globalizado, está mais para a 

fruticultura irrigada que responde por mais de 43% do PIB de Limoeiro do Norte e até 

55% da produção agrícola local, toda voltada para exportação, gerenciada por grandes, 

médios e pequenos produtores. O cenário da produção agrícola limoeirense e 

principalmente a cearense, não é favorável a atividade extrativa, ainda mais com a falta 

de apoio e de subsídios a produtores. 

Portanto, a herança do passado, mantida por rendeiros e produtores, seja pelo 

cultivo dos conhecimentos e saberes herdados, bem como as limitadas oportunidades de 

acumulação e poupança para reinvestimento e a desvalorização provocada pela 

existência oligpsônios na comercialização desse recurso, são fatores que explicam a 

permanência desse processo produtivo obsoleto e artesanal. Entretanto, diante de 

condições tão desfavoráveis, esse grupo ainda busca seu sustento, preservando essa 

modalidade de produção, seja por conta do contexto institucional e sócio-histórico, ao 

qual pertencem e que orienta suas escolhas e sua vivência na preservação não só dessa 

atividade, mas das formas de existência social e individual, pertinentes a atividade 

cerífera. 
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                                                         CONCLUSÃO 

 

 

O padrão técnico, obsoleto e artesanal do extrativismo da cera de carnaúba em 

Limoeiro do Norte, se mantém devido à prevalência de determinadas instituições, no 

contexto local da atividade. Elas nascem da rotinização de hábitos, costumes, práticas e 

representações, as quais são veiculadas pela linguagem, possibilitando aos agentes sua 

participação nos processos cognitivos e sociais. Fazem parte de uma dada cultura, são a 

própria cultura, configuram-na e preservam-na.  

O aspecto artesanal da extração cerífera persiste por conta da malha institucional 

mantida por aqueles que lidam com essa atividade. O extrativismo aparece como 

herança, documentada, lembrada, por trabalhadores e rendeiros. Práticas e relações 

pertencentes à fase áurea da atividade, pertencentes ao passado da produção cerífera, 

ainda podem ser encontradas no presente, com sutis diferenças, já que são instituições e 

corresponde a vida de indivíduos, em suas ações interelacionadas. Foi identificado 

como a memória coletiva atua na transmissão destes saberes e lembranças e assim 

engendra as memórias individuais. O ato de relembrar, ao passo que reconstrói eventos, 

emoções e episódios pretéritos, transmite também valores e saberes partilhados no 

passado, os quais tornam a condicionar as práticas e o comportamento no presente.  

Esse passado recriado pela instituição da memória coletiva aparece na prática do 

arrendamento, pensada e organizada não mais pelos grandes produtores e proprietários 

de terras, mas pelo pequeno produtor e rendeiro, sendo ele, minifundista ou não. 

Realizam negociações, contratam turmas, e dependendo de sua situação financeira, 

ainda se dedicam ao trabalho no beneficiamento. Essa categoria empreendedora herda e 

reproduz as práticas passadas, assim como aqueles que o acompanham os demais 

trabalhadores extrativistas, que também trazem esse conhecimento do passado, vivem-

no e reproduzem-no, visto aqui nas relações e nas dificuldades do trabalho no campo e 

nas casas de cera. 

Desse modo, eventos passados recompostos revivem não só valores e tradições, 

mas conferem identidade ao grupo, na medida em que reivindicam isso no contexto de 

organização da atividade, no uso de técnicas ainda obsoletas, e no seu aspecto artesanal. 

O extrativismo da cera de carnaúba em Limoeiro do Norte, tal como permanece, não é 

só uma fonte de renda complementar para rendeiros, trabalhadores e suas respectivas 
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famílias, mas um repositório de lembranças, códigos e valores. A atividade e seu 

passado recriados parecem resgatar o respeito à tradição familiar, a religiosidade 

católica, ao comunitarismo, as relações aproximadas, na lembrança, nos depoimentos e 

na labuta diária destes rendeiros e trabalhadores. Contudo, tais conhecimentos e o 

respectivo modo de vida ligado a eles, parece ameaçado com o crescimento e 

diversificação da cidade, com a dinâmica do mercado e da sociedade limoeirense.  

Os jovens, filhos, ou descendentes de produtores e rendeiros, como foi visto, não 

compartilham dos saberes, valores e da tradição que liga sentimental e economicamente, 

pais e antepassados a atividade. Demonstram outros interesses, vontades e planos, 

distantes da ocupação agrícola, e da atividade extrativa de cera, desempenhada por pais, 

tios, ou avós. Não observamos nenhuma empatia por parte dos filhos, ou parentes mais 

jovens de rendeiros, em relação ao extrativismo. Estes poderiam de algum modo, 

representar algum tipo de mudança, no tocante à inovação tecnológica do processo 

produtivo. 

 Por sua vez, a concentração fundiária no campo limoeirense também é 

responsável pela “resistência” do extrativismo a modernização, uma vez que produz e 

reproduz a instituição arrendamento. A posse da terra com carnaubais nativos e 

produtivos pertence a proprietários que não possuem interesse na atividade cerífera, mas 

em outras atividades mais lucrativas, como a fruticultura irrigada e a construção civil. 

Desse modo, o arrendamento aumenta ainda mais os custos de produção da cera para 

rendeiros, uma vez que o valor do aluguel da terra, na fala de muitos rendeiros, reduz os 

ganhos com a atividade e maiores possibilidades de investimento no processo 

produtivo. Alguns demonstraram ter conhecimento de algumas máquinas, como 

secadores e fornos, no caso do extrativismo da cera de carnaúba, os quais auxiliariam na 

economia de tempo e matéria-prima na execução da atividade: “dinheiro num tem pra 

comprar né, essa máquina que existe a gente sabe, Até que era melhor dava menos 

trabalho pra fazer”.   

Somada ao arrendamento, a agiotagem é outra instituição que compromete ainda 

mais a situação econômica de rendeiros, como foi alegado nessa pesquisa, prática 

comum entre comerciantes, os quais atuam como atravessadores, e intermediários no 

conjunto da atividade extrativa. Na falta de qualquer forma de financiamento ou crédito 

a produtores, este para iniciar o empreendimento extrativo, contratar turmas para corte e 

para o beneficiamento do pó cerífero, por meio de empréstimos, sujeitos a cobrança 

abusiva de juros. Contudo, é válido ressaltar que também se trata de uma prática já 
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inerente ao universo simbólico e a vivência do atual produtor e já está disseminada no 

bojo da organização extrativa em Limoeiro do Norte.  Na “dificuldade” de lidar com a 

“burocracia” e a “formalidade” de bancos e outras agências legais e formais de 

empréstimo, é mais oportuno para rendeiros adquirirem dinheiro por meio do contato 

mais pessoal, rápido e menos “trabalhoso” de comerciantes-agiotas. Desse modo, a 

agiotagem aparece, ora como conseqüência da baixa capitalização dos rendeiros, ora 

como prática já consagrada, diante do habitus do rendeiro, ainda que reduza a sua 

margem de lucratividade. 

  Diante desse quadro, os rendeiros persistentes e tradicionais, com um produto 

barato, e pouco elaborado, também sofrem com a existência de oligpsônios como 

assevera ALVES & COÊLHO (2008). São outros os setores (intermediários, firmas e 

correntistas exportadores na capital Fortaleza) lucrem mais que, por não arcarem que os 

custos inerentes ao processo produtivo obsoleto e adquirirem um produto mais grosseiro 

e barato para revenda no exterior. 

Sendo assim, as condições econômicas desfavoráveis de rendeiros, também 

influem ainda mais nas possibilidades de negociação dos preços da cera, ou pó cerífero, 

os quais sempre serão a favor daqueles que se encontram numa posição econômica 

vantajosa. Atravessadores, intermediários e firmas exportadoras, levam maior vantagem 

na compra de cera e pó cerífero, ao passo que lucram com sua revenda para o exterior, 

principal destino da produção cerífera.. A desigualdade de ganhos na comercialização 

da cera, em função da prevalência de instituições como o arrendamento e agiotagem, 

mantém persistente a obsolescência do processo produtivo, uma vez que, se são parcas 

de lucro, também são diminutas as possibilidades de investimento e aperfeiçoamento da 

atividade. 

 A partir do que foi observado, pode-se constatar que a preservação dos aspectos 

artesanais, ou obsoletos no processo produtivo da cera de carnaúba, vai desde ao 

condicionamento cultural e simbólico a que rendeiros e produtores, estão sujeitos, bem 

como a baixa lucratividade alcançada, prejudica qualquer oportunidade de investimento 

na atividade, uma vez que produtores arcam com uma estrutura de custos alta, em 

virtude destes serem descapitalizados, ilustrado pela não-propriedade da terra com 

carnaubais, e pela falta  de dinheiro para iniciar o empreendimento extrativo. 

Conforme foi constatado, o extrativismo em Limoeiro do Norte, nunca foi 

contemplado por alguma política de modernização, ou financiamento que beneficiasse 

produtores. Pelo contrário, as políticas implementadas levam cada vez mais a 
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desarticulação do setor, posto que ocorrer acentuadamente o desmatamento da mata 

ciliar nativa para o plantio e cultivo de outras lavouras, como a banana, o melão, o 

mamão, o abacaxi. Estas culturas recebem mais subsídios e incentivos governamentais 

para o seu desenvolvimento, do que o setor extrativista da cera de carnaúba em 

Limoeiro do Norte.  

Ações governamentais, e medidas organizacionais, o chamado arranjo 

institucional, segundo BASTOS (2006), juntamente com a seleção e a promoção de 

instituições, valores e saberes já existentes (ambiente institucional), os quais são 

favoráveis ao desenvolvimento, podem promover a transformação de realidades 

políticas, econômicas trazendo assim melhor qualidade de vida para populações. No 

estudo sobre realidades rurais no México e na Índia, APENDINNI & NUIJTEN (2002) 

destacam como dadas instituições locais podem ajudar no desenvolvimento local e o 

acesso dos mais pobres a recursos que promova uma melhor qualidade de vida. Aquelas 

instituições que prejudicam o acesso dos mais pobres a recursos e equipamentos, 

pertinentes ao atendimento de suas necessidades mais básicas (como o sistema de castas 

na Índia), podem ser alteradas conforme meios e dispositivos organizacionais (medidas 

de Estado, políticas públicas, formalização de meios de participação democrática). Tais 

dispositivos, aliados a instituições já existentes (cooperativismo, tradição oral, mitos) 

foram fundamentais para o desenvolvimento local e podem ser uma alternativa para a 

melhoria de qualidade de vida das populações no meio rural. 

Desse modo, a intervenção governamental poderia ajudar nesse caso do 

extrativismo da cera de carnaúba, na redução na concentração de terras no meio rural 

limoeirense, com a doação, ou mais facilidade para rendeiros, na compra de terras com 

carnaubais para exploração. Também poderia criar, ou estender linhas de crédito e 

financiamento, bem como assistência técnica, a rendeiros e produtores, para que estes 

pudessem adquirir terras para exploração, iniciar o empreendimento extrativo, o 

remunerar melhor a mão- de- obra. Por sua vez, podem-se oferecer cursos de 

capacitação para esses trabalhadores rurais traquejarem tecnologias mais aprimoradas 

para a produção da cera, agregando assim, mais valor a esse produto. O estímulo de 

fundar, ou criar cooperativas que aglutinem tais produtores e os organize mais e melhor, 

diante do mercado e outros setores envolvidos na comercialização da cera de carnaúba, 

como intermediários e exportadores, também poderia ser outra boa alternativa. Estas 

mudanças, de iniciativa governamental, ou organizacional, se somadas aos 

conhecimentos, mantidos pela memória coletiva que estes produtores já possuem sobre 
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a exploração econômica da cera de carnaúba, podem promover melhoria na suas 

condições de trabalho e produção e na sua qualidade de vida. 

As mudanças no conjunto da atividade cerífera dependem, portanto, daquilo que a 

fazem persistir: instituições. A memória de rendeiros, a herança e o patrimônio 

epistêmico que estes ainda trazem e preservam, deve ser alvo e interesse de políticas 

desenvolvimentistas, de sorte que favoreçam e contemplem essa população que mantém 

vivo o conhecimento de tempos passados, sempre lembrados no presente, com desalento 

e saudade. 
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Roteiro de Questões da entrevistas 

 

1) Qual sua ocupação no trabalho da cera? 

2) Há quanto tempo, o Sr (sra) trabalha com a cera? 

3) Qual a jornada de trabalho no campo e nas casas de cera? 

4) Quanto você ganha com o trabalho na cera? 

5) Qual valor do arrendamento? 

6) Qual o valor e que forma e pagamento? ( diária, salário, parte da produção) 

7) A mão de obra é familiar? Quantas pessoas da família trabalham no campo e 

nas casas de cera? 

8) Qual o destino da produção de cera, ou de pó? 

9) Você pede dinheiro emprestado para o trabalho na cera? 

10) Você conhece alguma política que ajude os trabalhadores e rendeiros  da cera 

de carnaúba? Já foi beneficiado por ela? 

11) Você possui propriedades, e/ou ferramentas de trabalho? 

12) Você é proprietário de casa de cera? 

13) Se a atividade da cera não dá lucro, porque você trabalha ainda com essa 

atividade? 
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Vareiro carrega palha de carnaúba para lastro: Foto Ângelo Felipe 
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Casarão de Raimundo Estácio, um dos grandes proprietários  de terras com carnaubais 
no passado, pertencente a elite extratora de cera de carnaúba. Fonte: 
www.limoeiroblogspot.br 
 
 
 
 
 

 
 
 
Lastreiro estendendo palhas para secagem, em um lastro (campo se secagem) no Bom 
Fim, comunidade rural de Limoeiro do Norte. Foto: Ângelo Felipe 
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Vareiro “derriba” palha de carnaubeira, na Várzea do Cobra, zona rural de Limoeiro do 
Norte. Foto: Ângelo Felipe 
 

 
 
Prensa artesanal de cera de carnaúba, em casa de cera situada no centro, zona urbana de 
Limoeiro do Norte – Foto: Ângelo Felipe. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


