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Resumo: O urucum ou Bixa orellana é uma planta originária da América do Sul, mais especificamente
da região amazônica. Seu nome popular tem origem na palavra tupi "uru-ku", que significa "vermelho".
De suas sementes extrai-se um pigmento vermelho usado pelas tribos indígenas brasileiras e peruanas
como corante e protetor da pele contra os raios solares intensos e picadas de insetos. Atualmente é
usado amplamente na indústria alimentícia como corante de diversos produtos. O urucum tem sido
objeto de profissionalização de cultivo, deixando no passado remoto a coleta selvagem contando hoje
com cerca de 6 mil hectares de plantações pelo País. Trata-se do único corante natural com crescente
importância no mundo que tem sua origem em solo brasileiro. Este trabalho é uma revisão do urucum,
seus usos populares, atividades biológicas, fitoquímica e emprego na fitocosmética. No presente estudo
foram consultados 72 referências da literatura latinoamericana.
Palavras-chave: Bixa orellana, Bixaceae, bixina, urucum, etnofarmacologia, atividade biológica,
fitoquímica, fitocosmético, continente americano, revisão.

INTRODUÇÃO
Um dos atributos mais importantes na comercialização de alimentos é o impacto visual causado
pela cor. Entre os corantes naturais, o urucum é o mais usado pela indústria brasileira, representando
cerca de 90 % dos corantes naturais usados no Brasil e 70 % no mundo [1].
Do total de sementes de urucum produzidas no Brasil, cerca de 25 % são utilizadas na
preparação de extratos lipossolúveis e hidrossolúveis e o restante são usadas na fabricação do
“colorífico”, totalmente consumido no mercado interno. Segundo a Resolução CNNPA 12/78 do
Ministério da Saúde [2], o colorífico é definido como um produto constituído pela mistura de fubá ou
farinha de mandioca, com urucum em pó ou extrato oleoso de urucum adicionado, ou não, de sal e de
óleos comestíveis. Este produto, quase que exclusivamente de uso doméstico, proporciona cor
avermelhada ao arroz, bifes, frangos, farofas, molhos e queijos. Seu principal mercado é a região
Nordeste do país.
Atualmente, No Brasil, muitas indústrias atuam no comércio dos corantes, destacando-se
Aveda, Christian Hansen, IFF, Firace, Quest, Baculerê Agroindustrial, Biocon, Kienast & Kratschmer,
Adicon, Liotécnica, Refinações de Milho Brasil (São Braz), Penina, dentre outras. Existem 35
indústrias produtoras de corantes no território brasileiro, desse total 54,2 % são produtoras de corantes
naturais e 12,5 % produzem corantes artificiais. Dentre os corantes naturais, o urucum é, de fato, o mais
produzido e utilizado [3].
Este trabalho de revisão tem por objetivo levantar informações sobre a etnofarmacologia do
urucum no continente americano, suas atividades biológicas e estudos fitoquímicos, descritos na

literatura científica, e um breve comentário a respeito do agronegócio para utilização do urucum na
fitocosmética, como o firmado entre os índios Yawanawa com a multinacional Aveda.
Etnofarmacologia do urucum no continente americano
O urucum é uma planta originária da América do Sul, mais especificamente da região
amazônica. O nome popular tem origem na palavra tupi “ru-ku”, que significa “vermelho”. No Brasil,
esta planta é conhecida vulgarmente como urucum, urucu, açafrão, açafroa e açafroeira-da-terra. Atolé,
achiote e bija, no Peru e em Cuba; axiote, no México; achiote, achote, anatto, bija e santo-domingo, em
Porto Rico; bixa, na Guiana; analto, em Honduras; guajachote, em El Salvador; onotto e onotillo, na
Venezuela; achiote e urucu, na Bolívia; urucu, na Argentina; roucou, em Trinidad; roucou e koessewee,
no Surinam e annato nos Estados Unidos da América. Sua disseminação em vários países do continente
americano está relacionado com a procura do corante natural na utilização das industrias de
medicamentos, de cosméticos, têxteis e, principalmente, de alimentos.
O urucuzeiro pertence à família Bixaceae e ao gênero Bixa. Apesar de existir várias espécies, a
mais freqüente em nosso meio é a Bixa orellana L., em homenagem a Francisco Orellana, primeiro
europeu a navegar o Amazonas [4]. Embora existam dúvidas quanto à denominação entre urucum e
açafrão, já que ambas são fornecedoras de matérias corantes, a primeira pertence à família Bixaceae,
produtora do corante natural bixina, enquanto a segunda, pertence à Zingiberaceae, usualmente
cultivada na Índia, Malásia e China, e produtora do corante natural conhecido por curcumina.
O urucuzeiro é um arbusto que pode alcançar de 2 a 9 m de altura. É uma planta ornamental,
pela beleza e colorido de suas flores e frutos (Figura 1). Segundo Pio Corrêa [5] é fornecedora de
sementes com funções condimentares, estomáquicas, laxativas, cardiotônica, hipotensora,
expectorantes e antibiótica, ainda, age como antiinflamatório para as contusões e feridas, apresentando
emprego interno na cura das bronquites e externo nas queimaduras. Um óleo industrial também é
obtido do urucuzeiro. A infusão das folhas tem ação contra as bronquites, faringite e inflamação dos
olhos. A polpa que envolve a semente é considerada como refrigerante e febrífuga, obtendo-se valiosas
matérias tintoriais amarela (orelina) e vermelha (bixina), esta última, constituindo um princípio ativo
cristalizável [5].

Figura 1. Sementes de urucuzeiro. Fonte http://www.emepa.org.br/simbrau
As aludidas matérias corantes são fixas, inalteráveis pelos ácidos e pelo alume, inofensivas e
têm largo emprego na arte-culinária como condimento e na indústria têxtil para colorir tecidos. Na
indústria de alimentos são utilizadas para dar cor em manteiga, margarina, maionese, molhos,
mostarda, salsichas, sopa, sucos, sorvetes, produtos de panificação, macarrão e queijo, comumente
chamado "do reino", procedente da Holanda. Também é bastante empregado na indústria da impressão
e na tintura. Muitos aborígines serviam-se do corante, naturalmente obtido em mistura, para colorir os
objetos de cerâmica e outros vasos de uso doméstico. A maioria dos índios coloriam a sua pele para
embelezarem-se durante os rituais religiosos e, principalmente, por uma necessidade de protegerem-se

dos raios ultravioletas do sol e das picadas dos pernilongos que infestam as matas [4]. A entre casca
fornece fibras para cordoalha grosseira. Diz-se que o lenho incendeia-se pelo atrito bem como é
tintorial. A raíz contém um princípio digestivo; o pó resultante da trituração das sementes é utilizado
como afrodisíaco; o infuso a frio dos renovos serve para lavar os olhos inflamados e o decocto das
folhas é usada para combater os vômitos da gravidez [5].
Os diversos usos do urucum no continente americano encontra-se resumido na Tabela 1.
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Condimento
Cardiotônico
Colorir alimentos
Diabetes
Digestivo
Diurético
Doenças do fígado
Doenças respiratórias
Doenças do sangue
Dores diversas
Estomáquico
Expectorante
Facilitar o parto
Febrífugo
Gonorréia
Hemorragia
Hepatite
Hipotensão
Inseticida
Laxativo
Mordida de cobra
Pintura do corpo
Problema de pele
Queimadura
Repelente de insetos
Resfriado
Tintorial
Tontura
Tosse
Vermes intestinais

BRASIL
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PAÍS
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Tabela 1. Usos tradicionais (populares) do urucum em países do continente americano.
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Atividades farmacológicas do urucum – estudos científicos realizados em países do continente
americano
Atualmente as preocupações relacionadas ao impacto da utilização de corantes sintéticos sobre
a saúde humana são incontestáveis, fazendo com que se busque cada vez mais aqueles de origem
natural pela crença de que estes sejam desprovidos de efeitos tóxicos. Isto não é totalmente verdadeiro
porque mesmo um medicamento pode tornar-se um veneno, dependendo da dose que for administrado.
A não exigência da apresentação de dados aprofundados referentes as análises toxicológicas e químicas
para o registro de aditivos alimentares derivados de fontes naturais [34,35], certamente torna as
informações relativas a possíveis efeitos indesejáveis, e/ou atividades farmacológicas decorrentes do
seu uso, muito mais escassas do que se poderia prever diante da importância do tema. No Brasil, o uso
do urucum é tão rotineiro que sua inocuidade sequer é questionada.
Paumgartten e colaboradores [35] avaliaram a toxicidade de extratos de urucum (28 % de
bixina) em ratas. Doses de até 500 mg/kg de massa corporal/dia foram introduzidas diretamente no
estômago das ratas grávidas, para avaliar o efeito nas mães e nos fetos, entretanto, nenhum efeito
adverso foi relatado em ambos os grupos. O extrato de urucum não induziu aumento na incidência de
anomalias externas visíveis, viscerais ou do esqueleto dos fetos. Portanto, o estudo sugere que o extrato
de urucum não se mostrou tóxico para as ratas nem embriotóxico.
Estudos realizados no Brasil por Lima e colaboradores [36], utilizando extratos de urucum na
alimentação de ratos machos mostraram que, sob as concentrações estudadas, o extrato de urucum não
apresentou atividade mutagênica ou antimutagênica nas células da medula dos ratos. Um estudo
paralelo também sobre toxicidade, realizado no Japão por Hagiwara e colaboradores [37], demonstrou
que extratos de urucum a 0,1 % administrado na alimentação por treze semanas a ratos machos e
fêmeas, não apresentou nenhum efeito adverso. Entretanto, quando foi administrado doses maiores (0,3
% e 0,9 %), notaram uma elevação no peso absoluto e relativo do fígado de ambos animais, mudanças
na bioquímica do sangue como aumento da fosfatase alcalina, fosfolipídios, proteínas totais, albumina e
a taxa albumina/globulina.
Hagiwara e colaboradores [37] também avaliaram a promoção de tumor de fígado em ratos por
extratos de urucum, e verificaram que estes não possuiam hepatocarcinogenicidade em rato, mesmo
quando administrado doses elevadas como 200 mg/kg de massa corporal/dia se comparada a dose
aceitável de 0,0 – 0,065 mg/kg/dia, portanto indicando que o perigo de um efeito hepatocarcinogênico
para o homem pode está ausente ou desprezível.
Estudos envolvendo atividade antimicrobiana de extrato de folhas e sementes de urucum foram
avaliados contra uma gama de bactérias (Bacilus subtilis, Escherichia coli, Micrococcus luteus,
Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhi, Shigella dysenteriae, Staphylococcus aureus,
Staphylococcus epidermides) e fungos (Aspergilus flavus, Aspergilus niger, Candida albicans,
Cladosporium cladosporioides, Cryptococcus neoformans, Fusarium oxysporum, Mycrosporum
gypseum, Neurospora crassa, Penicillium purpurogenum e Trichophyton mentagrophytes). Nas
concentrações testadas a maioria dos extratos se mostraram inativos como apresentados na Tabela 2.
Alguns estudos científicos com o urucum, apresentados na Tabela 2 respaldam o uso popular
apresentado na Tabela 1, como por exemplo a atividade hipoglicemiante (diabetes), repelente de
insetos (inseticida), atividade antigonorréica (gonorréia), atividade hipotensora (hipotensão). Uma outra
propriedade desta planta, está relacionada à amenização ou neutralização da ação hemorrágica do
veneno de Botrops atrox, uma serpente muito comum na região nordeste da Colômbia.

Tabela 2. Atividades biológicas de extratos de urucum em países do continente americano.
País
Atividade biológica
ARGENTINA
Atividade antibacteriana

Atividade antifúngica
Atividade antiviral
Atividade inseticida
BRASIL
Atividade antimalárica
Atividade moluscicida
Atividade mutagênica
Repelente de insetos
Toxicidade
COLÔMBIA
Antiofídico
COSTA RICA
Atividade antiinflamatória
CUBA
Efeito inotrópico positivo
EQUADOR
Atividade antifúngica

GUATEMALA
Atividade antibacteriana

Parte da
planta

Tipo de
extrato

Organismo
testado

Modelo
ensaiado

Concentração
usada

Atividade

Ref.

FO

EtOH

FO

EtOH

SE
PA

EtOH
MeOH

Bacilus subtilis
Escherichia coli
Micrococcus luteus
Pseudomonas aeruginosa
Staphylococcus aureus
Aspergilus niger
Candida albicans
Vírus Herpes simplex 1
Inseto

In vitro
In vitro
In vitro
In vitro
In vitro
In vitro
In vitro
Cultura célular
Sitophilus oryzae

5 mg/mL
5 mg/mL
5 mg/mL
5 mg/mL
5 mg/mL
5 mg/mL
5 mg/mL
0,78 mg/mL
5%

Inativo
Inativo
Inativo
Inativo
Inativo
Inativo
Inativo
Inativo
Inativo

38
38
38
38
38
38
38
13
39

SE
SE
SE
SE

CHCl3
EtOH
Pó
Éter petr.
Pó

Camundongo
Caramujo
Camundongo
Hamster
Rata

Plasmodium berghei
Biomphalaria glabrata
Células de medula ossea
Lutzomyia longipalpis

100 mg/kg
10000 ppm
10670 ppm
1 g/L
500 mg/kg

Inativo
Inativo
Inativo
Ativo
Inativo

27
40
36
41
35

FO

EtOH

Camundongo

Bothrops atrox

DL50 260 µg/anim.

Ativo

32

RA

EtOH

Rato

Edema de pata/carragen

100 mg/kg

Inativo

42

PA

H 2O

Cobaia

Atrium isolado

320 µL

Inativo

43

FO

MeOH

Aspergilus niger
Candida albicans
Cladosporium cladosporioides
Cryptococcus neoformans
Fusarium oxysporum
Neurospora crassa
Penicillium purpurogenum
Trichophyton mentagrophytes

In vitro
In vitro
In vitro
In vitro
In vitro
In vitro
In vitro
In vitro

10 mg/disco
10 mg/disco
10 mg/disco
10 mg/disco
10 mg/disco
10 mg/disco
10 mg/disco
10 mg/disco

Inativo
Inativo
Inativo
Inativo
Inativo
Inativo
Inativo
Ativo

44
44
44
44
44
44
44
44

FO

Vários

Escherichia coli
Pseudomonas aeruginosa
Salmonella typhi

In vitro
In vitro
In vitro

50 µL/disco
MIC > 10 mg/mL
MIC > 10 mg/mL

Inativo
Inativo
Inativo

45
46
46

FO

H2O

FO
FO
FO
FO + SE

EtOH
EtOH
H2O
/

Shigella dysenteriae
Staphylococcus aureus
Aspergilus flavus
Candida albicans
Cryptococcus neoformans
Microsporum gypseum
Neisseria gonorrhea
Trypanosoma cruzi
Crustáceo
In vitro

RA

/

Camundongo

SE

CHCl3
H 2O

Cachorro
Cachorro

1g
200 mL/animal

Ativo
Ativo

48
22

SE

Óleo

Humano

25 µL/pessoa

Ativo

49

SE

Éter Petr.

Inseto

Rhodnius neglectus

50 µg

Inativo

30

PT

H 2O

Caramujo

Lymnaea cubensis

DL100 > 1M ppm

Inativo

50

SE

EtOH

Cultura célula

Célula-Molt 4

200 µg/mL

Inativo

51

SE

EtOAc

Escherichia coli
Pseudomonas aeruginosa
Staphylococcus epidermides

In vitro
In vitro
In vitro

1000 µg/mL
1000 µg/mL
1000 µg/mL

Inativo
Inativo
Inativo

52
52
52

RA

EtOH

Atividade antimalárica

SE

CHCl3

Convulsões/eletrochoque
Convulsões/pentilentetra.
Plasmodium gallinaceum
Plasmodium lophurae

Atividade mutagênica

SE

Atividade hipotensora
Toxicidade

RA
RA

MeOH
H 2O
EtOH
H2O

Camundongo
Rato
Galinha
Pato
Salmonella typhimurium
In vitro
Rato
Camundongo

100 mg/kg
400 mg/kg
388 mg/kg
388 mg/kg
100 mg/placa
100 mg/placa
50 mg/kg
DL50 700 mg/kg

Inativo
Inativo
Inativo
Inativo
Inativo
Inativo
Ativo
Inativo

53
53
54
54
50
50
53
54

Atividade antifúngica

Atividade antigonorréia
Atividade antitripanosoma
Atividade citotóxica
Inib. da agregação plaquetar.
HAWAII
Atividade antifertilizante
JAMAICA
Atividade hipoglicêmica
MÉXICO
Atividade alergênica
PARAGUAI
Atividade inseticida
PORTO RICO
Atividade moluscicida
REPÚBLICA DOMINICANA
Atividade citotóxica
TRINIDAD
Atividade antibacteriana
USA
Atividade anticonvulsivante

In vitro
In vitro
In vitro
In vitro
In vitro
In vitro
In vitro
In vitro
Artemia salina
Agregação-trombina

50 µL
MIC > 10 mg/mL
MIC > 10 mg/mL
MIC > 10 mg/mL
MIC > 5 mg/mL
MIC > 10 mg/mL
50 µL/disco
MIC > 1 mg/mL
LC50 > 1000 ppm
IC50 0,795 mg/mL

Inativo
Inativo
Inativo
Inativo
Fraca ativi.
Inativo
Ativo
Inativo
Inativo
Inativo

45
46
46
46
46
4
29
46
46
25

/

0,2 mL/animal

Inativo

47

Célula-trofoblást-placenta

FO = Folha; PA = Parte Aérea; PT = Planta Total; RA = Raiz; SE = Semente; / = Não informado
DL50 = Dose Letal 50%; IC50 = Concentração que inibe 50 % do efeito; MIC = Concentração Inibitória Mínima

Estudos fitoquímicos do urucum realizados em países do continente americano
A bixina foi isolada pela primeira vez das sementes de Bixa orellana em 1875, somente em
1961 a sua estrutura completa e estereoquímica foram estabelecidas através de estudos de ressonância
magnética nuclear de hidrogênio e carbono treze. A bixina pertence a pequena classe dos
apocarotenóides naturais cuja formação ocorre pela degradação oxidativa de carotenóides C40.
A bixina possui uma cadeia isoprênica de 25 carbonos, contendo um ácido carboxílico e um
éster metílico nas extremidades, perfazendo assim a fórmula molecular C25H30O4 (PM = 394,51). A
bixina ocorre naturalmente na forma 16-Z (cis), porém durante o processo de extração é isomerizada
conduzindo à forma 16-E (trans), denominada isobixina (Figura 2).
Vários outros carotenóides (C19, C22, C24, C25, C30, C32) foram isolados e identificados, porém
constituem a parcela minoritária dos pigmentos. O constituinte oleoso majoritário das sementes de
urucum, é o geranilgeraniol representando 1% das sementes secas. A norbixina é o derivado
desmetilado da bixina que, apesar de ocorrer naturalmente, é quase sempre referida como produto da
saponificação da bixina, sendo esta a sua forma de obtenção para fins comerciais (Figura 2).
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Figura 2. Estrutura química de alguns pigmentos do urucum.
Atualmente mais de duas dezenas de substâncias foram isoladas das sementes de Bixa orellana.
A Tabela 3 mostra os principais carotenóides encontrados nesta planta.
Os pigmentos das sementes de urucum podem ser extraídos por processos mecânicos através de
atrito e raspagem das sementes e físico-químicos através de solventes, ou ainda, pode ser realizado
utilizando enzimas [55]. A extração por solventes pode ser feita por três métodos básicos, extração
alcalina (solução de NaOH ou KOH) em que resulta na conversão da bixina em norbixina, extração
com óleo (soja, milho) e extração através de solventes orgânicos (hexano, clorofórmio, etanol, acetona,
propilenoglicol) em que resulta na forma mais pura dos pigmentos.
Em um trabalho realizado por Barbosa-Filho e colaboradores [56], foram analisados as
sementes de quatro variedades (tipos) de urucuzeiro cultivados na Paraíba: “Casca verde”, “Casca
vermelha”, “Bico de calango” e “Grão preto”, quanto ao teor de óleo (material extraído com hexano),
de sólidos (material extraído com clorofórmio) e finalmente a bixina pura, obtida através de
recristalizações. Naquele trabalho as sementes não trituradas das quatro variedades acima especificadas
foram tratadas com hexano, cujos resultados estão descritos na Tabela 4. Este solvente consegue
facilmente extrair quase uma dezena de constituintes químicos de natureza oleosa, conforme mostrado
na Tabela 3. É preciso utilizar clorofórmio para obter a bixina misturada com outros constituintes mais
polares. Essa massa de corante solúvel em clorofórmio é denominada “Concentrado de bixina”.

Observa-se na Tabela 4 que embora a variedade “Grão preto” tenha apresentado um resíduo de
substâncias solúveis em clorofórmio de 4,6 % na realidade o teor de bixina foi quase insignificante, na
ordem de 0,07 %. A literatura é farta em teores que variam de 0,2 a 5 % mostrando, sem dúvida, uma
grande confusão entre alguns autores que consideram a massa de corante extraída do urucum com a
própria bixina. A bixina pode ser separada dos outros constituintes apenas por recristalizações
sucessivas com o próprio clorofórmio conforme descrito em materiais e métodos no trabalho de
Barbosa-Filho e colaboradores [56] e cujo rendimento para cada variedade cultivada na Paraíba
encontra-se descrito na Tabela 4. A bixina pura apresenta-se como cristais vermelho-purpura de ponto
de fusão 196-198o C.
Tabela 3. Carotenóides de Bixa orellana.
Carotenóides

Parte
usada
Apo-ψ-Caroteno, 9’Z-6’-ol
SE
Betacatoteno
SE
SE
Bixina
SE
SE
SE
SE
SE
SE
Ζ-Caroteno
SE
Criptoxantina
SE
Dimetil-(9Z)-6,6’-diapocaroteno-6,6’-dioato
SE
Dimetil-(9Z,9’Z)-6,6’-diapocaroteno-6,6’-dioato SE
Fitoeno
SE
Fitoflueno
SE
Geranil-geraniol
SE
Luteina
SE
Metil-(9Z)-10’-oxo-6,10’-diapocaroteno-6-ato
SE
Metil-(9Z)-6’-oxo-6,5’-diapocaroteno-6-oato
SE
Metil-(9Z)-8’-oxo-6,8’-diapocaroteno-6-oato
SE
Metil-(9’Z)-apo-6’-licopenoato
SE
Metil-(7Z,9Z,9’Z)-apo-6’-licopenoato
SE
Metil-(9Z)-apo-8’-licopenoato
SE
Metil-(all-E)-apo-8’-licopenoato
SE
Metil-(all-E)-apo-6’-licopenoano
SE
Neurosporeno
SE
Norbixina
SE
Trans-bixina
SE
Zeaxantina
SE
SE = Semente; PF = Ponto de Fusão

País
Brasil
Brasil
Suriname
Brasil
Peru
Rep. Dominicana
Suriname
USA
Suriname
Brasil
Suriname
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Suriname
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Jamaica
Suriname

Aspecto
Físico (PF)
Óleo
183º C
198º C

Óleo
173º C
Óleo
Óleo
Óleo
Óleo
Óleo
196º C
Óleo
Óleo
Óleo
Óleo
Óleo
Óleo
Óleo
Óleo
Óleo
300º C
195º C
215º C

Referência
57
58
59
56,60,61,62,63
64
51
59
65
59
57
59
63
63
57
57
62
59
63
63
63
57
66
66
66
66
57
62
67
59

Tabela 4. Rendimentos em óleos, sólidos e bixina em sementes de variedades de Bixa orellana
cultivadas na Paraíba.
Variedades
analisadas
Casca verde
Casca vermelha
Bico de calango
Grão preto

Extrato hexânico
Fração oleosa
2,9 %
3,3 %
2,6 %
2,8 %

Extrato clorofórmico
Concentrado de bixina
4,9 %
5,8 %
5,1 %
4,6 %

Bixina pura,
cristalina
1,3 %
1,1 %
0,9 %
0,07 %

Utilização do urucum na fitocosmética. Uma parceria Yawanawa x Aveda que vem dando certo
A empresa Aveda Cosméticos de Rio Branco (AC) vem negociando com comunidades
indígenas o processamento do urucum para aplicação na formulação de cosméticos. Os índios
Yawanawa, no Acre, foram os primeiros a fazer um acordo com a Aveda, tendo recebido US$ 150 mil
por seu trabalho no fornecimento de urucum.
Os índios Yawanawa (Figura 3) vivem em três aldeias no Oeste acreano, uma das regiões mais
recônditas da Floresta Amazônica. De Tarauacá, o povoado mais próximo, até a reserva indígena são
dez dias de barco. Mesmo no isolamento de matas e rios eles estão conectados ao comércio mundial.
Desde 1995 os Yawanawa são fornecedores exclusivos de urucum para a Aveda, empresa de
cosméticos naturais dos Estados Unidos, comprada recentemente pela francesa Estée Lauder.
O urucum Yawanawa é usado na fabricação de um batom especial, vendido na Europa e nos
Estados Unidos, como produto genuinamente natural e de alta qualidade. O pó do urucum está sendo
testado ainda num tipo específico de condicionador de cabelo. A inusitada parceria surgiu de forma
casual em um encontro no Rio-92 entre o então presidente da Aveda, Horst Rechelbacher, e o cacique
Biraci Brasil que, à época, presidia a Organização dos Agricultores e Extrativistas Yawanawa do Rio
Gregório. Numa reunião de representantes de organizações não-governamentais o jovem e ambicioso
líder dos Yawanawa reclamou da falta de alternativas econômicas dos índios brasileiros. Horst, que
estava na platéia, decidiu propor a parceria. Em 1995, provando que o mundo está globalizado, a
primeira safra do urucum Yawanawa estava sendo remetida à fábrica da Aveda, em Mineápolis (USA).
Pelo contrato firmado entre as duas partes a empresa se comprometeu a comprar todo o urucum
produzido pelos índios. Os Yawanawa produzem em média três toneladas de urucum por ano, num
terreno de 13 mil hectares, dentro da reserva indígena do Rio Gregori. Os índios vendem as sementes
por US$ 2,40 o quilo, mas o pó do produto é repassado à empresa americana por US$ 16 por quilo preço do mercado internacional. A diferença é que o urucum dos Yawanawa é considerado imbatível
em grau de pureza.
Parte da renda do comércio e do financiamento a fundo perdido feito pela Aveda desde 1993 foi
destinada à construção de escolas e postos de saúde e à compra de uma máquina de separar sementes
do urucum e de um sistema de uso de energia solar. A Organização Yawanawa, em Tarauacá, ganhou
computador e fax e só não foi conectada à Internet porque a cidade, de 26 mil habitantes, não tem
provedor. No início da década de 90 os Yawanawa eram pouco mais de 200. Hoje são mais de 400.
Famílias, que depois de tentarem a sorte na cidade ou em outras áreas rurais, começaram a voltar à
tribo quando descobriram que as condições de vida ali estavam melhorando. Mas nem tudo é festa. O
sistema de energia solar está desativado e, não faz muito tempo, a Aveda reclamou da má
administração dos R$ 250 mil investidos na tribo desde 1993. Para a empresa nem todos os índios eram
beneficiados.
Os Yawanawa e os Katukina são da mesma família étnico-lingüística. Ambos dividem mais de
92 mil hectares de terra no rio Gregório. O primeiro contato dos Yawanawa com os brancos brasileiros

foi no final do século passado quando os nordestinos vieram explorar a borracha na Amazônia. O
segundo contato foi na década de 70 com os integrantes das Missões Novas Tribos do Brasil. As
informações acima foram acessadas na internet [68-72].

Figura 3. Foto de um índio da tribo Yawanawa
Fonte: http://www.ac.gov.br/outraspalavras/outras_7/musica.html
Os pigmentos do urucum são bastante utilizados na cosmética, na preparação de pós faciais,
esmaltes, batons e principalmente, bronzeadores. No Laboratório de Tecnologia Farmacêutica da
Universidade Federal da Paraíba, o óleo de urucum entra na composição de um bronzeador
denominado “Bronzeador de Urucum” que vem sendo preparado desde 1995. A fórmula e o processo
de fabricação é apresentado abaixo.
Bonzeador de Urucum
Ficha Técnica
Cosmético: Óleo Bronzeador de Urucum – FPS 04
Forma:
Líquido Viscoso
Apresentação: Frasco Plástico Transparente x 230 mL
I – Fórmula para 10.000 mL
Item
01
02
03
04
05

Matéria Prima
Metoxicinamato de octila
Palmitato de isopropila
Óleo de urucum
Essência de Babosa
Vaselina líquida q.s.p.

Quantidade
400,0
150,0
20,0
30,0
10.000,0

Unidade
mL
mL
mL
mL
mL

II – Processo de Fabricação
* Durante o processo devem ser observadas atentamente as normas de “BOAS PRÁTICAS DE
FABRICAÇÃO.
01. Adicionar no recipiente de capacidade para 15 (dez) litros os componentes 1, 2 e 3 na vaselina
líquida sob agitação constante.
02. Incorporar 4.
03. Filtrar.
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