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Fornecedores de mudas de camu-camu (araçá da agua)?
Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas
Fornecedores; fruta; muda; plantio

Salvo indicação contrária, este conteúdo está licenciado sob a proteção da Licença de Atribuição 3.0 da Creative Commons. É permitida a
cópia, distribuição e execução desta obra - bem como as obras derivadas criadas a partir dela - desde que criem obras não comerciais e
sejam dados os créditos ao autor, com menção ao: Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas - http://www.respostatecnica.org.br
Para os termos desta licença, visite: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

O Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas – SBRT fornece soluções de informação tecnológica sob medida, relacionadas aos
processos produtivos das Micro e Pequenas Empresas. Ele é estruturado em rede, sendo operacionalizado por centros de
pesquisa, universidades, centros de educação profissional e tecnologias industriais, bem como associações que promovam a
interface entre a oferta e a demanda tecnológica. O SBRT é apoiado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas – SEBRAE e pelo Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação – MCTI e de seus institutos: Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq e Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia – IBICT.
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Introdução

O camu camu é uma fruta típica da região Amazônica e também de países da
América do Sul, como Peru, Brasil e Colômbia e o seu nome científico é Myrciaria dubia.
Possui uma elevada quantidade de vitamina C, sendo muito mais rica nesse
nutriente que outras frutas como a acerola, a laranja, o limão ou o abacaxi, possui um
sabor muito ácido. (TUA..., 2019)
Em seu habitat natural a planta pode permanecer submersa por 4 a 5 meses. Apesar
do camu camu ser fruto de alto valor nutritivo, o mesmo é praticamente ignorado pelos
cablocos da região, os quais quando muito, o utilizam como tira-gosto ou isca para peixe,
sendo este o principal dispersor das sementes.(PLANTEI, [200-?])

Figura 1- Camu Camu
Fonte: (TUA..., 2019)

O consumo de camu camu proporciona os seguintes benefícios para a saúde;
1. Fortalecer o sistema imune,
2. Atuar como anti-inflamatório
3. Combater a gripe e o resfriado comum,
4. Diminuir o risco de estresse oxidativo e o dano celular;
5. Prevenir o envelhecimento precoce;
Fornecedores de mudas de camu-camu
PLANTEI GARDEN CENTER
Endereço: Rua Jose Bonifacio 1411 - Salto Grande-SP
CEP: 19920-228
Telefone: 0800 777 1382
E-mail: <sac@plantei.com.br>
Site: < http://plantei.com.br/ > Acesso em: 30 abr. 21
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GARDEN MANIA
E-mail: <contato@gardenmania.com.br>
Site: < https://www.gardenmania.com.br/>. Acesso em: 30 abr. 21
ODAIR PLANTAS
Endereço: Rodovia João Ribeiro de Barros, km 510 + 800m-Herculândia / SP - Chácara São
José - Bairro Aliança - Cep 17650-000
CEP: 17650-000
Telefone: (14) 3486-1660
E-mail: <mudas@odairplantas.com.br>
Site: < http://odairplantas.com.br/ > Acesso em: 30 abr. 21

Conclusões e recomendações
Recomenda-se a consulta com um engenheiro de agrônomo
Caso essas Respostas técnicas não atendam sua necessidade, favor registrar no site do
SBRT uma nova solicitação com as informações que ainda não tenham sido atendidas.
Fontes consultadas

PLANTEI. Mudas, São Paulo, [200-?]. Disponível em: <https://www.plantei.com.br/muda-decamu-camu-feita-de-semente>. Acesso em: 30 abr. 21
TUA SAÚDE. Camu camu. [S. I], 2019. Disponível em
<https://www.tuasaude.com/beneficios-do-camu-camu/>.Acesso em: 30 abr. 20
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