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RESUMO 

 

A floresta amazônica é rica em biodiversidade e apresenta uma diversidade de 

espécies vegetais, entre elas tem-se destacado o tucumã da Amazônia. O presente trabalho 

intitulado “Avaliação da qualidade dos parâmetros físico-químicos do óleo de tucumã 

(Astrocaryum aculeatum) na cadeia produtiva na Amazônia: uma revisão”, tem como objetivo 

copilar estudos sobre as análises físico-químicas do óleo de tucumã (Astrocaryum aculeatum) 

e sua cadeia produtiva na região amazônica. Como objetivo específico pretende-se entender o 

grau de conhecimento científico deste insumo amazônico divulgados em publicações 

científicas nacionais e internacionais. Para o levantamento bibliográfico foram realizadas 

buscas nas seguintes bases de dados: Science Direct, Scielo, Periódicos CAPES, Biblioteca 

Digital Brasileira de Teses e Dissertações. Os critérios de seleção dos trabalhos foram 

voltados para publicações de artigos, dissertações e teses que discorriam sobre os métodos de 

extrações do óleo do mesocarpo e amêndoa do tucumã, assim como as análises dos 

parâmetros físico-químico desse óleo, tais como: índice de acidez, índice de peróxido, índice 

de saponificação, índice de iodo, umidade e densidade. Outro critério de seleção foi sobre a 

cadeia produtiva do óleo de tucumã na Amazônia. De acordo com os resultados obtidos nos 

levantamentos bibliográficos, observou-se que o tucumã do Amazonas é um fruto presente na 

alimentação da região Norte, onde agrega valor econômico para a região com a 

comercialização do fruto in natura e como recheio em iguarias alimentícias. De seu fruto 

podem ser extraídos dois tipos de óleos, do mesocarpo e da amêndoa. É um fruto com grande 

valor nutricional. Logo, estudos sobre a qualidade de seus óleos são de suma importância. 

Foram verificados se os parâmetros físico-químicos destes óleos estão de acordo com a 

legislação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), assim como em 

conformidade para aplicações e usos diversificados. Quando extraídos são aplicados nas 

formulações de hidratantes corporais, loções, sabonetes, assim como são estudados para 

aplicações de biodiesel, amaciantes têxtil, biofilme dental e como alternativa de substituto do 

óleo de palma em alimentos. No entanto, verificou-se ainda a escassez quanto aos estudos 

relacionados ao óleo dessa fruta tão presente e abundante na região norte. Sendo o tucumã do 

Pará (Astrocaryum vulgare), a fruta com maior índice de publicações. Dada a importância 

econômica do tucumã do Amazonas (Astrocaryum aculeatum) para a comunidade local, 

recomenda-se que sejam desenvolvidos mais estudos sobre tal fruto, visando o crescimento de 

publicações e maior reconhecimento de suas potencialidades. 
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ABSTRACT 

 

 

The Amazon rainforest is rich in biodiversity and has a diversity of plant species, 

among which the tucumã of the amazon has been highlighted. The present study about 

"The Evaluating the quality of tucumã (Astrocaryum aculeatum) oil physicochemical 

parameters in the production chain’s Amazon: a review”, has as objective to do a compilation 

of studies on the analysis physic chemical tucumã (Astrocaryum aculeatum) oil and its 

production chain in the amazon region. As a specific objective, it is to understand the degree 

of scientific knowledge of this Amazonian input disclosed in national and international 

scientific publications the searches were carried out in the following databases: Science 

Direct, Scielo, Periódicos CAPES, Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações. The 

selection criteria for the works were focused on the publication of articles, dissertations, and 

theses about methods of extracting oil from the tucumã mesocarp and almond, as well as the 

analysis of the physicochemical parameters of this oil, such as: acidity index, peroxide index, 

saponification index, iodine index, moisture, and density. Another selection criterion was 

about how it occurs the tucumã oil production chain’s Amazon. According to the results 

obtained in the bibliographic surveys, it was observed that tucumã from Amazonas is a fruit 

present in the diet of the north region, where it adds economic value to the region with the 

commercialization of the fruit in natura and with the filling in sandwiches and other 

foods. There are two types of oils can be extracted, the mesocarp and the almond, such inputs 

are sources of raw material for industries in the cosmetic and food segments. It is a fruit with 

high nutritional value. So, studies on the quality of the oils are particularly important for them 

to be checked if the physical and chemical parameters are in accordance with the rules of 

the National Agency of Sanitary Surveillance of Brazil (ANVISA), as well as for the 

diversified application and uses of this oil. When extracted, they are applied in formulations 

of body moisturizers, lotions, soaps, as well asstudied for applications in 

biodiesel, softener textile, dental biofilm and alternative to palm oil substitute in foods. 

Howsoever, there was a scarcity of studies related to the oil of this fruit, which is so present 

and abundant in north region of Brazil, Tucumã from Pará (Astrocaryum vulgare) is the fruit 

with the highest number of publications. Given the economic importance of the Amazon 

tucumã (Astrocaryum aculeatum) for the local community, it is recommended that more 



 
 
 

studies be carried out on this fruit, aiming at the growth of publications and greater 

recognition of its potential.    

 

 

 

Keywords: Tucumã; Astrocaryum aculeatum; Vegetableoils; Amazon 
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1- INTRODUÇÃO 

 

O Brasil é um país com grande biodiversidade, segundo estimativa possui 22% de 

espécies nativas mundiais. A maioria dessa diversidade é encontrada na floresta amazônica, 

que atua como fonte de equilíbrio ambiental, sendo importante tanto para os processos 

ambientais quanto para o nível econômico do país, pois oferece diversificadas espécies 

vegetais, animais, minerais, entre outros. (PERCOPE et al., 2015).  

Entre as inúmeras espécies vegetais existentes na região amazônica, destacam-se as 

oleaginosas, das quais são extraídos óleos vegetais tanto das suas sementes como também das 

polpas, que apresentam inúmeras composições físico-químicas como proteínas, lipídios e 

ácidos graxos. Estas espécies oferecem grande potencial econômico, nos mais diversificados 

setores, como: alimentício, cosméticos e de combustíveis renováveis (SARAIVA, 2008; 

SANTOS et al., 2015). Neste cenário, temos o tucumã que é fruto de uma palmeira nativa da 

região amazônica, conhecido popularmente como tucumanzeiro, pertencente à família 

Arecaceae do gênero Astrocaryum, que possuem dois tipos de frutos bastante consumidos na 

região, o Astrocaryum vulgare Mart. (tucumã do Pará) e o Astrocaryum aculeatum Meyer 

(tucumã do Amazonas) (MELO, 2014; MORAES; GUTJAHR, 2009) 

O tucumã do Amazonas (Astrocaryum aculeatum) objeto deste estudo é um fruto 

bastante presente na alimentação da região norte, principalmente no estado do Amazonas, 

onde agrega valor econômico para a população sendo comercializado como recheio em 

sanduíches (x-caboquinho), em tapiocas e in natura (MONTEIRO, 2017). Comumente seus 

frutos apresentam coloração amarelo-alaranjado quando maduros, possuem polpas alaranjadas 

que contém β-caroteno, proteínas, lipídeos, carboidratos, óleos e fibras, quando extraídos 

possui cor amarelada, com alto valor nutritivo (SIMÕES, 2010; YUYAMA et al., 2005). 

O principal meio de exploração do óleo de tucumã na Amazônia, acontece por meio de 

atividade extrativista, por produtores locais que fazem o cultivo e consequentemente a coleta 

dos frutos. Muitas das vezes as coletas se dão em áreas de ocorrência natural do fruto e as 

cooperativas são encarregadas pelo processamento gerando renda para os produtores rurais da 

região (MIRANDA et al., 2001; MORAIS, 2012). 

É de suma importância o conhecimento das características físico-químicas internas do 

tucumã como mesocarpo e amêndoas, pois os resultados podem contribuir com as avaliações 

sobre o grau de maturação, o ponto certo de colheita, e o manuseio pós-colheita, e outros tipos 

de melhoramentos em relação ao fruto. Também é relevante o estudo sobre o valor nutritivo 

através de análises físico-químicas (LEITÃO, 2008). 
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Mediante tal importância, os óleos vegetais são matérias-primas de origem natural que 

necessitam de um controle de qualidade minucioso. No Brasil os parâmetros de análises 

desses óleos são indicados pela Farmacopeia Brasileira e fiscalizados pela Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (ANVISA). Índice de acidez, índice de peróxido, índice de 

saponificação e índice de iodo são algumas das análises utilizadas para este fim, os quais 

serão considerados nesta revisão (ANVISA, 2010). 

 

2- OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Copilar estudos sobre as análises físico-químicas do óleo de tucumã e sua cadeia 

produtiva na região amazônica, visando entender o grau de conhecimento científico deste 

insumo amazônico divulgados em publicações científicas nacionais e internacionais.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Fazer comparativos entre autores, descrevendo resultados da literatura sobre as 

análises físico-química do óleo de tucumã (Astrocaryum aculeatum); 

 Demonstrar aplicações e possibilidades do uso do óleo de tucumã; 

 Mostrar como ocorre a cadeia produtiva do óleo de tucumã na região Amazônica;  

 Destacar as principais propriedades físico-química encontradas pelos autores. 

 

3- METODOLOGIA 

 

3.1 Tipo de pesquisa 

No primeiro momento realizou-se uma pesquisa exploratória bibliográfica do tema 

abordado neste estudo sobre o óleo da fruta tucumã do Amazonas. O procedimento seguidos, 

serão descritos: a) bases de dados, b) palavras-chaves, c) critérios de inclusão e exclusão e d) 

organizações dos artigos, dissertações e teses. 

 

3.2 Bases de dados, mês de buscas, limite de tempo e idiomas 

Foram realizadas buscas nas seguintes bases de dados: Science Direct, Scielo, 

Períodicos CAPES, Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, bem como no 
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Repositório da Universidade Federal do Pará e da Universidade Federal do Amazonas. 

Utilizaram-se livros e sites oficiais que discorriam sobre os aspectos gerais do tucumã, bem 

como o mercado das oleaginosas na Amazônia. Para a cadeia produtiva do óleo de tucumã, 

foram feitas buscas em site oficiais como: Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA), Instituto Chico Mendes (ICMBio), Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE), Instituto Internacional de Educação do Brasil (IEB) e Instituto de 

Desenvolvimento Agropecuário Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (IDAM). As 

buscas ocorreram no mês de abril de 2021. Foram selecionados trabalhos publicados na língua 

inglesa e portuguesa, entre os anos de 1990 até o ano atual 2021. 

 

3.3 Palavras- chaves  

Os levantamentos bibliográficos efetuados nas bases de dados citadas conduziram-se 

buscando as palavras chaves: “tucumã”, “Amazônia”, “óleos vegetais”, e o nome científico do 

tucumã, “Astrocaryum aculeatum”. As palavras chaves foram pesquisadas também em língua 

inglesa, sendo estas: “oils”, “brazil” e “amazon”. 

 

3.4 Critérios de inclusão e exclusão 

Para a inclusão dos artigos e documentos, foram considerados trabalhos que 

apresentavam as palavras-chaves no título ou no resumo. As informações foram separadas por 

ano, autor e nacionalidade. Buscou-se informações sobre métodos de extrações do óleo do 

mesocarpo e amêndoa do tucumã e os tipos de análises físico-químicas. Os critérios de 

exclusão foram estudos que não atenderam a temática abordada, que não tratava da extração 

do óleo de tucumã da espécie de interesse.  

 

3.5 Organizações dos artigos, dissertações e teses 

Nesta etapa, foi feita uma leitura aprofundada dos trabalhos selecionados, organizados 

pela metodologia de busca, tipo de publicação, autor, título, ano, método usado, tipo de 

amostras, tipos de análises e os resultados encontrados para a montagem desta revisão. 

Ao todo foram encontrados 174 trabalhos incluindo artigos, dissertações e teses 

relacionado a extração do óleo do mesocarpo e amêndoa do tucumã, características físico-

químicas e a cadeia produtiva na Amazônia (Tabela 1). 
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               Tabela 1. Relação da quantidade de publicações 

Bases de dados Quantidade de publicações 

Science Direct 13 artigos 

Scielo 21 artigos 

Periódicos CAPES 29 artigos 
Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações 

48 dissertações* 

Repositório da Universidade Federal do Pará 36 dissertações* 

Repositório da Universidade Federal do 
Amazonas 

27 dissertações* 

Total                                                                            174 publicações 

 *esse total inclui teses de doutorado e dissertações de mestrado 

 

4- REVISÃO DA LITERATURA 

 

4.1 Palmeira (Família Arecaceae) 

 

A floresta amazônica possui uma diversidade de plantas frutíferas, na qual se destaca a 

família Arecaceae que é a nomeação científica das palmeiras, também chamada de Palmae 

que representa a ordem Arecales. Possui cerca de 3.000 espécies distribuídas no mundo. O 

Brasil corresponde a 390 espécies, destacando-se a região amazônica onde 41 gêneros e 290 

espécies são nativos da região, onde podem ser encontrados os gêneros Euterpe (açaí), Bactris 

(pupunha), Astrocaryum (tucumã, murumuru) e Oenocarpus  (bacaba, patauá) com potencial 

econômico oriundo dos frutos das palmeiras (OLIVEIRA; RIO, 2014). 

Em seu trabalho, Souza e Lima (2019) fizeram um levantamento bibliográfico sobre a 

importância da família Arecaceae para a região norte e destacaram o índice baixo de trabalhos 

científicos relacionados à temática. Os autores enfatizaram a falta de estudos sobre as 

palmeiras que existem em abundância na região norte e concluíram a importância de 

publicações de trabalhos voltados para essa família. 

A família Arecaceae é a terceira família mais importante na floresta amazônica, 

avaliada com valores significativos para o ecossistema, alimentação dos animais e seres 

humanos, possuem distribuições amplas em terras firmes e em áreas inundadas, possuem 

formas distintas como estipe solitários ou cespitosos (touceira), caule subterrâneo ou trepador, 

espinhos que cobrem de forma parcial ou total a palmeira (COSTA, 2015; KAHN, 2008, 

MIRANDA; RABELO, 2008). 
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A grande importância econômica das palmeiras está embasada nos mais diversos 

produtos que podem ser obtidos a partir de seu processamento. A maioria é explorada em 

decorrência dos óleos que podem ser encontrados no mesocarpo e nas sementes de seus 

frutos.  Podem ser usadas também na área de paisagismo e arborização artesanal, o estipe são 

usados para revestir paredes e assoalhos de casas, as folhas para fabricar fibras e coberturas de 

casas (LEITÃO, 2008; PESCE, 2009). 

Dentre as espécies de palmeiras existentes na Amazônia como fonte oleaginosa, temos 

o Astrocaryum aculeatum, conhecido popularmente como tucumã do Amazonas, de 

crescimento monopodial, com estipe ereto e solitário, podendo alcançar de 10 a 25 m de 

altura, estipe com 12 a 40 cm de diâmetro, com espinhos de até 15 cm de comprimento, que 

formam anéis em forma do tronco (Figura 1) (ELIAS, 2011; MOURA, 2013; YUYAMA et 

al., 2016). 

 

Figura 1- Palmeira Arecaceae do gênero Astrocaryum aculeatum (tucumã), A) Palmeira tucumã; B) 

Espinhos do tronco do tucumã  

 

 

                    Fonte: Carrero, 2017. 

 

 

 

 

 

B A 



17 

 

 
 
 

4.2Tucumã (Astrocaryum aculeatum)  

 

A espécie Astrocaryum aculeatum Meyer é uma palmeira comumente encontrada no 

estado do Amazonas, pois nesta região encontra-se uma grande quantidade da espécie 

amplamente espalhadas nos municípios vizinhos. Podendo também ser encontrada nos demais 

estados: Pará, Roraima, Mato Grosso, Rondônia e Acre, e nos países Colômbia, Venezuela, 

Guiana e Bolívia. Na capital do Amazonas, em Manaus, é comum encontrar cultivos da 

palmeira em solos pobres, isso ocorre porque o tucumanzeiro pode se reproduzir facilmente 

sem adubos e suas sementes germinam em áreas tais como: roçados, pastagens e capoeira, ou 

seja, não precisa de cuidado específico para o crescimento da palmeira. Possui também 

resistência ao fogo, o que fortalece a permanência da palmeira nos lugares afetados com 

queimadas, isso porque quando a palmeira atinge a fase adulta, seus estipes ficam grossos e 

duros, com isso o calor não consegue penetrar na parte interna, sendo impedido pela casca 

grossa que é formada no seu estipe (COSTA, LEEUWEN, COSTA, 2005; LEITÃO, 2008; 

DIDONET, et al., 2014). 

A palmeira floresce de julho a janeiro e frutifica de fevereiro a agosto, porém há casos 

eventuais que podem ser reproduzidas fora dessa época, em Manaus, por exemplo, tem fruto o 

ano todo nos comércios locais (COSTA, LEEUWEN, COSTA, 2005), na Figura 2, pode-se 

observar a flor do tucumã em desenvolvimento para a frutificação. 

 

Figura 2- Flor de tucumã Astrocaryum aculeatum em desenvolvimento 

 

                                              Fonte: Carrero, 2017. 

  

Normalmente, uma palmeira frutifica de 3 a 4 cachos anualmente, porém algumas 

chegam a frutificar até 7 cachos por ano, os cachos possuem tamanhos diversos, dependendo 
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da quantidade de frutos nos cachos, alguns chegam a produzir entre 35, 240 e até 700 frutos. 

A frutificação da palmeira é tardia, tem que ter entre 7 anos e possuir altura entre 6 e 9 

metros. Os frutos possuem formas globosas a ovoide liso, com pesos entre 20 e 100 gramas, 

com coloração das casas em verde e amarelo, a fruta possui comprimento de 4,5 a 6,0 cm com 

diâmetro de 3,5 a 4,5 cm (COSTA, LEEUWEN, COSTA, 2005; MIRANDA et al., 2001), 

como pode ser observado na Figura 3. 

 

Figura 3- Frutos do tucumã (Astrocaryum aculeatum) de diferentes tamanhos e cores 

 

                                                Fonte: A autora, 2021. 

 

O tucumã do Amazonas é formado de mesocarpo (polpa), epicarpo (casca) e de 

endocarpo (semente) (Figura 4A). O mesocarpo do tucumã produz cerca de 37, 55% de óleo, 

o endocarpo negro, resistente e lenhoso mede 2, 0 a 5,0 mm de espessura, com 6,0 a 22,9 mm 

de diâmetro, no qual possui em seu interior uma amêndoa  (endosperma) que produz em torno 

de 30 a 50% de óleo graxos de coloração branca, sólida em temperatura ambiente, as 

sementes medem cerca de  4,0 cm de diâmetro e chegam a pesar de 22 a 53 g (Figura 4B) 

(ARAUJO et al., 2005; FERREIRA, et al., 2008; OLIVEIRA, et al., 2008;  MIRANDA et al., 

2001). 
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Figura 4- Fruto do tucumã e seus aspectos externos e internos; A) aspectos externos; B) aspectos internos 

                             

Fonte: Adaptado de Didonet et al, 2020. 

 

Leitão (2008) em seu trabalho intitulado caracterização morfológica e físico-química 

de frutos e sementes de (Astrocaryum aculeatum) de uma floresta secundária, estudou os 

frutos do tucumã oriundos do município de Itacoatiara-AM, onde foram analisadas suas 

caracterizações físico-químicas, teor de macro e micro minerais de seu mesocarpo. O autor 

concluiu que o mesocarpo do tucumã possui coloração amarelo-laranjada (Figura 5), sendo 

cremoso, comestível, com sabor agradável e possui altos valores nutritivos que são 

apresentados na Tabela 2. 

 

                     Tabela 2- Nutrientes do mesocarpo do tucumã 

Mesocarpo (polpa)   

Lipídios  25, 19%  

Carboidratos  19, 25%  

Proteínas  3, 39%  

Calorias  320 kcal  

Fibra  28,71%  

Elementos minerais   

C- Cálcio  88,09 mg  

K- Potássio  85, 72 mg  

Micros minerais   

Fe- Ferro  576, 93 μg 

Zn- Zinco  213,97 μg 

Cr- Cromo  388, 28 μg 

Mn- Magnésio  189, 42 μg 

                                  Fonte: Leitão, 2008. 
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Figura 5- Polpas do tucumã em diferentes colorações 

 

                                               Fonte: A autora, 2021 

 

Yuyama et al (2008), estudaram o mesocarpo do tucumã com o objetivo de analisar a 

parte comestível do fruto (polpa) de forma desidratada, pulverizada e in natura, avaliando sua 

vida em prateleira em diferentes tipos de embalagens como: plástico polietileno, laminado e 

lata de aço, em temperaturas de 4 e 24 ºC. Foram feitas análises microbiológicas e físico-

químicas a cada 30 dias, durante 150 dias de armazenagem. As polpas in natura e desidratadas 

apresentaram em sua composição: lipídios (in natura: 32,29%, desidratada: 61,60%), 

carboidratos (in natura: 14,48%, polpa desidratada: 27,63%), proteínas (in natura: 3,35%, 

desidratada: 6,70%), energias (in natura: 362,57kcal.100g−1; desidratada: 

691,73kcal.100 g−1) e alta fonte de β-caroteno (in natura: 10286,38 μg.100g−1; polpa 

desidratada: 12063,29 μg.100 g−1). Foi concluído de acordo com as análises que todos os 

tratamentos de vida em prateleiras apresentaram boa estabilidade, e que a polpa desidratada e 

pulverizada nas condições de embalagens e temperaturas citadas anteriormente podem ser 

estocadas e consumidas até 150 dias, mantendo-se o potencial nutritivo.  

Os valores de lipídios encontrados por Yuyama et al (2008), estão de acordo com teor 

encontrado por Zeninetti et al (2016), que foi de 31,9% em seus estudos com tucumã no 

estado do Acre. Os autores fizeram análise de lipídios na amêndoa do fruto, sendo 21,9% 

menor que o teor da polpa.  

Azevedo et al (2017),estudaram a conservação das principais propriedades nutricionais 

mesocarpo do tucumã proveniente do município de Rio Preto da Eva, Amazonas.Foi 

observado durante 150 dias o mesocarpo armazenado em embalagem a vácuo sob temperatura 
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de congelamento e resfriamento, com análises em períodos distintos. A partir desse estudo, 

ficou constatado que o período que conservou todas as propriedades nutricionais da polpa do 

fruto foi de 30 dias sob congelamento. A embalagem a vácuo também não permitiu a 

contaminação microbiológica de Salmonella por 150 dias. 

De acordo com os autores citados, o mesocarpo do tucumã possui muitas propriedades 

nutricionais que são importantes para os seres humanos, e muitasdas vezes são armazenadas 

de maneira incorreta, causando a perda desses nutrientes, ou seja, é de suma importância os 

estudos que falam sobre sua conservação para que ajudem comerciantes que comercializam 

tal insumo.  

Outro tucumã encontrado na amazônia é o tucumã do Pará (Astrocaryum vulgare), 

acredita-se que seja nativo do estado do Pará, onde possui grande predominância. Tem 

ocorrências no leste da amazônia e na Guiana Francesa e Suriname (COSTA, LEEUWEN, 

COSTA, 2005). Esse tucumã possui algumas diferenças quanto ao tamanho, cor, entre outras 

características em relação ao tucumã do Amazonas, na Tabela 3, tais diferenças podem ser 

observadas. 

 

Tabela 3- Diferenças entre tucumã do Amazonas e o tucumã do Pará 

 Tucumã do Amazonas 

(Astrocaryum aculeatum) 

Tucumã do Para (Astrocaryum 

vulgare) 

Estipes 1 2 a 20 

Diâmetro do estipe 15 a 33 cm 15 a 20 cm 

Cor da casca do fruto Verde, amarelo Alaranjada 

Comprimento do fruto 4,5 a 6 cm 3,5 a 4,5 cm 

Diâmetro do fruto 3,5 a 4,5 cm 2,5 a 3,5 cm 

Cor da polpa Alaranjada ou amarela Alaranjada 

Consistência da polpa Compacta, firme Pastosa- oleosa, um pouco fibrosa 

Fonte: Adpatado de Costa; Leeuwen; Costa, 2005. 

 
 

De acordo com a tabela observa-se que o fruto do tucumã do Amazonas é maior no 

que diz respeito ao seu diâmetro e comprimento em relção ao do Pará, sua polpa possui duas 

colorações, dependendo do fruto pode ser amarela ou alaranjada, com consistencia compacta 

e firme, enquato o do Pará possui uma única coloração, alaranjada de consistência pastosa, 

oleosa e fibrosa. 
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4.3 Óleo de tucumã e sua caracterização físico-química 

 

A nova Resolução da Diretoria Colegiada- RDC nº 481, de 15 de março de 2021 da 

(ANVISA), define óleos vegetais como produtos constituídos de glicerídeos de ácidos graxos, 

contendo também pequenas quantidades de outros lipídios como fosfolipídios, com presença 

de constituintes insaponificáveis e ácidos graxos livres naturalmente presentes no óleo ou na 

gordura das espécies vegetais, sendo líquidos à temperatura de 25ºC. 

Os ácidos graxos que podem ser encontrados nos óleos vegetais em forma livre ou 

constituído o grupo R do triglicerídeo são: (a) ácido palmitoléico, (b) ácido oléico, (c) ácido 

linoléico, (d) ácido linolênico, (e) ácido esteárico e (f) ácido palmítico. Na Figura 6 pode-se 

observar as respectivas estruturas químicas destes ácidos (LIMA, 2009). 

 

 

 

                                                       

 

                                                   

 

                                                                    

 

             Fonte: Lima, 2009. 

a) Ácido palmitoleico 

(ácido cis-9- hexadecenóico) 

 

 

b) Ácido oléico 

(ácido cis-9-octadecenóico) 

 

 

c) Ácido linoléico 

(ácido cis-9, 12- octadienóico) 

 

 

d) Ácido linolênico 

(ácido cis-9, 15- octadecatrienóico) 

 

 

e) Ácido esteárico 
(ácido octadecanóico) 

 

 

 d) Ácido linolênico 

(ácido cis-9, 15- octadecatrienóico) 

 

f) Ácido palmitico 

(ácido hexadecanóico) 

 

 

Figura 6- Estruturas químicas de alguns ácidos graxos presentes nos óleos vegetais 
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Do fruto do tucumã podem ser extraídos dois tipos de óleos, os provenientes do 

mesocarpo (polpa) e os procedentes de suas amêndoas (manteiga). O óleo da polpa do tucumã 

é comestível, possui coloração amarela/alaranjada, em temperaturas de 35ºC contém a 

consistência líquida (SIMÕES, 2010; PESCE, 2009). A manteiga possui coloração branca, 

corporatura mole, sendo sólida a temperatura ambiente. Quando os óleos vegetais apresentam 

forma sólida à temperatura ambiente, são denominados de manteigas, caso não apresente 

forma líquida são chamados de óleo (OLIVEIRA, 2019) 

Silveira (2017) fez análises de alguns parâmetros físico-químicos nos óleos das duas 

espécies de tucumã: tucumã do Amazonas (Astrocaryum aculeatum Meyer) e tucumã do Pará 

(Astrocaryum vulgare Mart), analisou a coloração nos dois tipos de óleos, que foi medida por 

reflectância utilizando-se um colorímetro com fonte de luz D 65, com 8 mm de abertura no 

padrão C.I.E (Commission Internacionale de L’Eclaraige). O óleo do tucumã do Pará 

demonstrou predominância na cor vermelha, já o tucumã do Amazonas mostrou maior 

claridade, a diferença de coloração diz respeito a quantidade de pigmentação de carotenoides, 

flavonoides e clorofila encontrados no fruto, quanto maior a quantidade desses pigmentos, 

mais intensa será a coloração. A concentração de β-caroteno encontrado pelo autor foi de 243, 

4 μg/g para o tucumã do Pará e 28,6 μg/g para o tucumã do Amazonas, na Figura 7pode ser 

observado suas respectivas colorações. 

 

Figura 7- Óleos de tucumã. A) Tucumã do Amazonas (Astrocaryum aculeatum Meyer) B) Tucumã do Pará 

(Astrocaryum vulgare Mart.) 

 

 

Fonte: Silveira, 2017. 

Os métodos usados para a extração dos óleos de tucumã são por meio de prensagem, 

extrações por solvente ou fluído supercrítico. Nas indústrias comumente são extraídos por 

prensagem (FERREIRA, 2019). 

Nos levantamentos bibliográficos sobre análise físico-químicas do óleo de tucumã do 

Amazonas (Astrocaryum aculeatum) de (mesocarpo e amêndoas), notou-se a baixa produção 

A 
B 



24 

 

 
 
 

bibliográfica de artigos relacionados com a temática, em comparação às publicações sobre o 

tucumã do Pará (Astrocaryum vulgare), com destaque aos trabalhos realizados na 

Universidade Federal do Pará. Entretanto, alguns autores estudaram os parâmetros físico-

químicos do óleo deste insumo (Astrocaryum aculeatum) para caracterização de produtos 

cosméticos ou para aplicação de biodiesel, no qual serão descritos no decorrer do texto.  

Cortez e Guedes (2012), estudaram os óleos fixos de espécies oleaginosas da 

amazônia com objetivo de analisar o controle de qualidade desses óleos para a verificação e 

aplicação em produtos cosméticos, entre os óleos estudados, destacou-se o de tucumã, que foi 

extraído pela agroindústria COOPFITOS DA AMAZONIA no município de Manaquiri-

Amazonas, que atuava na época com extrações de óleos de tucumã e andiroba. O método de 

extração utilizado pela agroindústria foi por prensagem. Foram avaliados óleos das amêndoas 

de tucumã com diferentes tempos de estocagem, como: óleos extraídos no mês de março de 

2011 em diferentes lotes e foram coletados óleos extraídos no mês de agosto do mesmo ano. 

As análises apresentaram alguns parâmetros com os valores altos, como o de acidez, por 

exemplo, para o óleo extraído no mês de agosto de 2011, com o índice de 30,03 mg KOH/g, 

apresentando processo de degradação oxidativa, devido ao longo tempo de estocagem. Os 

demais óleos do mês de maio de 2011 também apresentaram parâmetros altos em relação ao 

índice de acidez, vale ressaltar que os óleos estavam estocados mais ou menos um ano. 

Entretanto, o óleo de andiroba, mostrou-se eficaz para a aplicação de cosméticos, com 

incorporação de 2,5% de óleo em base glicerinada, seus rendimentos foram significativos para 

teste de qualidade de rachadura e amolecimento. 

No trabalho de Lima e seus colaboradores (2013) foram estudados os parâmetros 

físico-químicos em amostras de óleos fixos de tucumã de uma micro ursina no Amazonas. 

Segundo os autores, o estado do Amazonas possui capacidade de produzir uma quantidade 

alta de óleos de oleaginosas, porém essa quantidade é reduzida devido à falta de qualidade da 

matéria-prima. Mediante os fatos, o trabalho objetivou a produção qualificada desses óleos. 

Os óleos usados na amostra foram extraídos por prensagem e posteriormente foram 

analisados. Quanto aos parâmetros físico-químicos, algumas amostras apresentaram valores 

acima do permitido para índice de acidez (34,2; 18,3mg KOH/g), já os demais resultados 

mostraram-se dentro dos valores indicados pela literatura. Foi observado que alguns fatores 

como a escolha dos caroços antes de ir para a estufa, o armazenamento na estufa e após a 

extração foram importantes para o resultado final de conformidade com o mercado de óleos. 
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Concluiu-se que há necessidade de mais estudos (técnicas e fatores ambientais que 

influenciam na qualidade dos óleos) voltados para as comunidades extrativistas da Amazônia. 

Em seu trabalho, Silveira (2017) fez análises físico-químicas de óleos exóticos da 

Amazônia, como Buriti (Mauritia flexuosa L.), Bacaba (Oneocarpus bacaba), Patauá 

(Oneocarpus bataua), Caiaué (Elaeis oleífera Kunth), Tucumã Açu (Astrocaryum aculeatum) 

e Tucumã do Pará (Astrocaryum vulgare Mart), que foram obtidos da AmazonOil Industry 

LTDA, localizada no estado do Pará. Os resultados encontrados pelo autor mostraram que os 

óleos se estavam dentro dos padrões de legislação, com boa qualidade. Em relação ao perfil 

de ácido graxo, o tucumã do Amazonas se destacou com alto valor de ácido linoléico (9,72%) 

entre as demais frutas, sendo um dos ácidos que proporciona muitos benefícios a saúde. 

Os resultados das análises dos parâmetros físico-químicos de Silveira (2017) são 

apresentados na Tabela 4, juntamente com os valores de outros autores consultados. 

 

           Tabela 4- Resultados das análises físico-químicas do óleo de tucumã (Astrocayum aculeatum) 

Índices Barbosa et 

al (2007) 

Zaninett 

(2009) 

Vasconcelos 

(2010) 

Pantoja 

(2013) 

Silveira 

(2017) 

Índice de acidez 

(mg KOH/g) 

37,52 7,11 4,32     2,60 2,42 

Índice de 

peróxido 

(meq𝐤𝐠−𝟏) 

13,95 30,78 3,88 3,95 2,47 

Índice de 

saponificação 

(mg KOH/g) 

210,48 211,38 186,40 115,60 255,88 

Índice de iodo 

(g 𝐥𝟐/100g) 

11,43 113,84 - 73,50 81,45 

Umidade (%) - 0,90 0,16 - 0,19 

Densidade (g/ml 

(25ºc) 

- - 0,90 1,32 0,92 

 

 

 

A Tabela 4 mostra dados dos valores de parâmetros físico-químicos de óleos da polpa 

do tucumã do Amazonas de cinco autores diferentes em anos distintos. Pode ser observado 

que os valores de Pantoja (2013) e Silveira (2017) para o índice de acidez estão aproximados 

aos da Resolução n° 270, de 22 de setembro de 2005 da (ANVISA) que qualifica como o 

máximo ≤ 4,00 mg KOH/g para o índice de acidez.  Os valores altos de acidez foram 

encontrados por autores que estudaram o potencial do óleo de tucumã no desenvolvimento de 

biodiesel, como trabalhos de Zaninett (2009) e Barbosa et al (2007), onde os óleos foram 

obtidos por prensagem, na qual foi analisado os parâmetros de qualidade desse óleo, que 
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segundo os autores apresentaram características altas de acidez, mas que não descartaram a 

utilização para a produção do biodiesel, apenas tiveram que escolher o melhor método para 

ser empregado. Zaninett (2009) frisou que o ponto de colheita dos frutos, bem como o 

armazenamento e extração do óleo, precisam de cuidados rigorosos para que assim o óleo não 

sofra alterações de suas principais características. 

Para o índice de peróxido segundo a ANVISA o valor máximo é 15 meq.kg−1, os 

resultados obtidos pelos autores estão dentro do padrão, exceto de Zaninett (2009), que 

apresentou valor elevado. Para o índice de saponificação, todos os resultados ficaram 

próximos. Já os valores do índice de iodo ficaram bem distintos. Os valores de umidade e 

densidade foram os que mais ficaram próximos, entre os demais autores. Os resultados 

obtidos pelos autores não tinham como terem um média igual, visto que colheram os frutos de 

lugares diferentes e fizeram procedimentos distintos. 

 Vasconcelos (2010) e Zaninett (2009) fizeram análise cromatografia no óleo de 

tucumã e encontraram presenças de ácidos graxos, Tabela 5. 

 

 

 

 

 

 

Pode ser observado que o óleo de tucumã possui altas concentrações de ácidos graxos, 

principalmente o oleico, palmítico, esteárico e linoleico. 

Lima et al (2013) analisaram os parâmetros físico-químicos do óleo de tucumã e 

encontraram ácidos graxos como: ácido láurico entre (6,0 %); caprílico (0,3%), muristico 

(2,8%); palmítico (1,0%), sendo as maiores concentrações de ácido láurico e muristico.  

Pantoja (2013), realizou análise espectroscopia na região do ultravioleta-visível 

(UV/VIS) do óleo de tucumã com o objetivo de avaliar seu potencial para aplicações 

Ácidos graxos Vasconcelos (2010) Zaninett (2009) 

Palmítico 22, 7% 7, 38% 

Palmitoleíco 0, 3 % - 

Esteárico 33, 9% 5, 28% 

Oléico 38,7% 73, 28% 

Linoléico 0, 9 % 11,75 % 

Linolênico 1, 2 % - 

Araquídico 1, 5 % 2,01% 

Tabela 5- Valores de ácidos encontrados no óleo de tucumã 
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nanobiotecnológicas, os resultados mostraram que o óleo possui emulsões em escalas 

namométricas, sendo importante matéria-prima para produtos nanobiotecnológicos. 

Figlivolo e Silva (2009), no trabalho intitulado “Cadeia produtiva Sustentável e 

Integral do tucumã do Amazonas: do lixo a produção de cosmético e biodiesel” 

desenvolveram um novo equipamento e técnicas de processamento para extração do óleo da 

amêndoa do tucumã. Foi desenvolvido um quebrador eletromecânico com abertura regulável, 

de alta produtividade e baixo custo financeiro, foi eficiente nos testes e resultou na obtenção 

de óleos com baixos índices de acidez, sendo um equipamento compatível com a realidade do 

povo da floresta. 

 

5- MÉTODOS DE EXTRAÇÕES DE ÓLEOS VEGETAIS 

 

Existem alguns métodos comumente usados para a extração de óleos vegetais, tais 

como: prensagem mecânica, solvente ou solvente com pré-prensagem. Esses métodos têm por 

objetivo a obtenção de um óleo bruto de boa qualidade nutricional, tecnológica e com altos 

rendimentos. É importante antes de qualquer método de extração a preparação da amostra, 

que pode ser em diferentes aspectos de acordo com a matéria-prima (polpa da fruta, semente 

ou farelos) (GUEDES, 2006). 

Até meados dos anos 40, um dos métodos mais usados na extração de óleos vegetais 

foi a extração por prensagem, empregada tanto por prensas contínuas como descontínuas.  A 

forma como ocorre a extração é através de forças de compressão que separa o líquido do 

sólido. Tendo como principal vantagem a facilidade de manuseio e o baixo custo, pois não é 

necessária a utilização de solventes (VASCONCELOS, 2010). 

Zaninetti (2009), fez extração do óleo da polpa do tucumã, utilizando uma Prensa 

ERCITEC modelo MPE-40, formada por um equipamento de aço carbono, com moega de 

alimentação, tendo capacidade de processar 40 kg/h de matéria-prima. O preparo da polpa 

antes da extração consistiu-se em colocar as polpas do fruto em uma estufa 38º C por 48 horas 

para que assim pudessem ser obtida umidade entre 5e 8%, posteriormente foram aquecidas 

em banho Maria, a 70º C. A amostra foi colocada no alimentador da prensa, e os produtos 

obtidos foram o óleo bruto e a torta. O óleo bruto foi armazenado em frascos de vidros, em 

local fechado e armazenado para serem submetidos a análises físico-químicas. 

A extração sólido-líquido é uma das técnicas que usa solvente para a obtenção do óleo. 

Um dos solventes mais usados é o hexano, por sua alta eficiência, e por ser removido do 
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extrato sem o uso de grandes energias. Entretanto, o tipo de solvente a ser utilizado depende 

muito do tipo de amostra a ser extraída. Através desse método é possível obter um maior 

rendimento de óleos a temperaturas mais baixas. Neste tipo de extração, o solvente passa 

através de um leito na amostra (triturada) de modo que o solvente possa penetrar na amostra e 

remover o óleo contido por difusão. Posteriormente para a retirada do solvente da amostra, 

utiliza-se uma rota evaporador sob pressão reduzida (VASCONCELOS, 2010; TANDY, 

1991). 

Vaconcelos (2010) fez extração da polpa do tucumã do Amazonas e do Pará com o 

uso do solvente hexano sob aquecimento e obteve um rendimento de 35,67% para o óleo do 

tucumã do Amazonas e 25,67% do óleo para o tucumã do Pará, com diferenças nos 

rendimentos, pois o tucumã do estado do Amazonas possui maior percentual de lipídios em 

relação ao do estado do Pará. 

A extração por solvente com pré-prensagem consiste em duas etapas, primeiramente a 

extração acontece por um processo mecânico (prensagem), onde ocorre a obtenção do 

material residual chamado torta e posteriormente realiza-se a extração por solvente para a 

completa recuperação do óleo residual da torta (MATOS, 2011; TANDY, 1991). 

 

6- AMAZÔNIA COMO FONTE OLEAGINOSA 

 

O extrativismo de óleos vegetais na Amazônia é uma das práticas mais antiga e 

importante para os agricultores locais. No estado do Amazonas tem-se destacado a atividade 

extrativista dos óleos de andiroba, copaíba, murumuro e buriti. Segundo dados do Instituto de 

Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (IDAM), 

atualmente o estado do Amazonas possui o registro de 2.699 agricultores rurais que trabalham 

com o extrativismo desses óleos, principalmente nos municípios de Lábrea, Canutama e 

Carauari (IDAM, 2019). 

O óleo de Andiroba (Carapas guianensis) é extraído por meio da prensagem de suas 

sementes e comumente usado na região, no tratamento de reumatismo, infecções entre outros, 

assim como é usado para formulação de vários cosméticos. Já, o óleo da copaíba (Copaifera 

langsdorffii) é extraído do tronco de suas árvores, é um dos óleos mais procurados na região 

pelos ribeirinhos e comerciantes por possuir atividade anti-inflamatória. Enquanto o óleo de 

murumuru (Astrocaryum murumuru) é extraído de suas amêndoas, de onde é obtida uma 

manteiga pastosa, utilizada na indústria de cosmético. Já o óleo de buriti (Mauritia flexuosa) 
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extraído de suas polpas é fonte de vitaminas e principalmente de β-caroteno, é muito 

apreciado na região como “vinho” pelos ribeirinhos (IDAM, 2019). 

Muitas vezes as extrações de óleos vegetais ocorrem de maneira irregular, sem 

estruturas para os devidos fins, as comunidades usam práticas tradicionais para as extrações, 

como a prensagem ou deixam a semente escoar o óleo, no caso da andiroba. Os óleos vegetais 

de copaíba e andiroba são os mais comercializados de maneira informal em mercados 

municipais, pois são óleos que mais possuem conhecimento comum dos ribeirinhos e das 

comunidades, onde são frequentemente usados (IEB, 2016). 

Muitas famílias trabalham com a extração de óleos vegetais de forma individual, e por 

esse motivo não possuem dados estatísticos sobre a produção, comercialização e destino de 

cada tipo de óleo vegetal amazônico (IEB, 2016). 

Dados de pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) sobre a 

Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura (PEVS) do ano de 2019 não relatam 

informações sobre a produção de vários óleos vegetais comumente usados no Amazonas, 

como: andiroba, murumuru, tucumã, mulateiro, entre outros. Porém, têm-se dados sobre a 

produção do óleo de copaíba, segundo o IBGE, o Amazonas produziu 133, região norte 158 e 

o Brasil 159 toneladas, respectivamente desse óleo. Para o fruto do buriti, o IBGE somou 13 

toneladas só no Amazonas, 312 na região norte e 476 no Brasil. 

Já, a Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura (PEVS, 2019) totalizou uma 

produção de oleaginosos na região norte e seus respectivos estados Tabela 6. 

 

Tabela 6- Valores da produção de oleaginosas na região norte do ano 2019 

Estados Oleaginosas (Toneladas) 

Acre - 

Amapá - 

Amazonas 248 

Pará 579 

Rondônia 8 

Roraima - 

Tocantins 411 

Região (Norte) 1.246 

Brasil (Total) 51.670 

                                      Fonte: IBGE- Produção da Extração Vegetal e Silvicultura, 2019 

 

Pode ser observado que os estados do Amazonas, Pará e Tocantins se destacaram em 

quantidades maiores dos valores da produção das oleaginosas na região. 
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Segundo pesquisas feitas pelo Instituto Internacional de Educação no Brasil (IEB), 

(2016) a cadeia de valor dos óleos vegetais na Amazônia ocorre da seguinte maneira: 

a) Algumas famílias trabalham com a coleta e a extração deforma caseira e 

comercializam de forma informal na região seus produtos; 

b) Pequenas usinas de extrações mecanizadas fazem extrações de óleos e vendem 

para indústrias maiores; 

c) Indústrias de maiores portes fazem refino dos óleos e comercializa mesmo para 

indústrias de cosméticos; 

Entretanto, algumas comunidades têm relação direta com a indústria de cosméticos, 

como exemplo, a Natura (NATURA COSMETICOS S/A). De acordo com dados da empresa, 

através do Programa Amazônia, criado em 2011, a empresa impulsionou a geração de 

negócios sustentáveis na região Amazônica, com o lançamento da linha Ekos,produtos 

cosméticos com matéria-prima totalmente amazônica, como andiroba, murumuru, açaí, 

tucumã entre outros (Natura, 2021). 

Atualmente a Natura compra matéria-prima de 34 comunidades locais e incentivam 

técnicas que contribuem para conservação de 1,8 milhões de hectares de floresta em pé, o que 

pode estar contribuindo para a para a redução do desmatamento (Natura, 2021). Na tabela 7 

abaixo, pode ser observadas algumas dessas comunidades. 

 

    Tabela 7- Comunidades que fornecem matéria prima para a (Natura Cosméticos S/A) 
Comunidades Estado Matéria-prima 

CODAEMJ/AMARU/ASPROC AM Óleo de andiroba e manteiga de 

murumuru. 

CAMTA PA Manteiga de cupuaçu, 

óleo de maracujá, óleode andiroba 

COFRUTA PA Fruto de açaí, 

manteiga de murumuru, sementede 

ucuuba, semente de andiroba 

COOMAR PA Amêndoa de murumuru 

RECA RO Manteiga de cupuaçu, 

óleo de castanha 

COPOAM PA Semente de cacau 

CAMTAUÁ PA Fruto de tucumã, semente 

de andiroba, amêndoa de murumuru 

ASSOCIAÇÃO JAUARI PA Semente de 

andiroba, amêndoa de murumuru 

COOPCAO / COPOPS / COPOTRAN / 

COPOXIM / COPOBOM 

PA semente de cacau 

 

COOPAESP MA Farinha de mesocarpo de babaçu 

    Fonte: Natura/ Visão Sustentabilidade 2050, 2019. 
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Observa-se que a maioria das comunidades fornecedoras de matéria-prima é do estado 

do Pará, isso se dá devido ao Ecoparque localizado em Benevides-Pará, no meio da floresta 

amazônica, inaugurado no ano de 2014com o objetivo de gerar negócios sustentáveis na 

Amazônia, gerando renda para a comunidade e extraindo recursos naturais de forma 

sustentável (NATURA, 2021). 

No ano de 2012, foi inaugurado em Manaus o Núcleo de Inovação Natura na 

Amazônia que conta com uma rede de instituições locais e mundiais, de ciência, tecnologia e 

inovação (Natura, 2019). 

Empresa como a Beraca também recebem matéria-prima da Amazônia, são mais de 

100 comunidades extrativista que fornecem ingredientes para a linha Rain Forest Specialties, 

e mais de 10.000 pessoas são beneficiadas através do relacionamento empresa e comunidade 

(BERACA, 2021). 

 

6. 1  Cadeia Produtiva do óleo de tucumã (Astrocaryum aculeatum) na Amazônia 

O tucumã Astrocaryum aculeatum possui demanda crescente na Amazônia, sendo 

Manaus a capital que mais consome e comercializa o fruto (MONTEIRO, 2017). O consumo 

de tucumã in natura está inserido na alimentação humana e de animais desde muito tempo 

pelos povos tradicionais da Amazônia. Mas somente a partir da década de 1990, passou a ser 

comercializado como recheio em alimentos. Em Manaus é comum a comercialização do fruto 

em feiras livres, mercados e pontos de rua, logo são vendidos os frutos in natura em dúzia ou 

cento e polpa por peso. No período de 2011- 2018, o consumo do tucumã em Manaus 

aumentou 168% (COSTA et al., 2005; KIELING et al., 2019). 

Kieling et al., (2019), estudaram a cadeia produtiva do tucumã comercializado em 

Manaus, com o objetivo de avaliar o fornecimento do fruto na Capital. O estudo utilizou-sede 

questionários para obter informações sobre as características econômicas, localização do 

comércio, procedência e comercialização do fruto. Concluiu-se que o tucumã comercializado 

em Manaus é proveniente de 21 cidades, como: Terra Santa-PA, Urucará-AM, Rio Preto da 

Eva-AM, Autazes-AM, Boa Vista-RO, Itacoatiara-AM, Nhamundá-AM, Barreirinha-AM, 

Manicoré-AM, Presidente Figueiredo-AM, São Sebastião do Uatumã-AM, Anori-AM, 

Careiro-AM, Fonte Boa-AM, Itapiranga-AM, Manacapuru-AM, Manaus-AM, Pedras-AM, 

Silves-AM, Tabatinga-AM e Tefé-AM, são providenciados aos vendedores e compradores em 

três locais específicos: Manaus moderna, Feira da Panair e do Produtor. A quantidade mensal 
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comercializada em Manaus foi de 86, 066 kg em 2017 e a renda alcançada pelos vendedores 

foi de até três salários mínimos/ mês. 

Os tucumãzeiros são comumente encontrados em áreas degradadas sem precisar de 

cultivos rigorosos, o que facilita para as famílias que trabalham com o extrativismo da fruta 

na região, assim os mercados de Manaus são atendidos por essas famílias (SCHROTH et al., 

2004). 

Autores como Cortez e Guedes (2012); Santos (2014); Carvalho (2015) e Ferreira 

(2015) fizeram trabalhos voltados para entendera cadeia produtiva da Cooperativa de 

Produtores e Beneficiadores de Plantas Medicinais de Fitoterápicos e Fitocosméticos de 

Manaquiri - AM (COOPFITOS), situada a 64 km de Manaus. De acordo com Ferreira (2015) 

a cooperativa foi uma parceria do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE) com a Prefeitura do município, criada em 2007, incentivada por um curso sobre 

plantas medicinais ministrado por um pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas da 

Amazônia (INPA). Na sede da cooperativa eram realizadas as extrações de óleos vegetais de 

andiroba, babaçu, tucumã e produção de fitocosméticos. Os óleos vegetais eram 

comercializados para empresas em Manaus e São Paulo. Os fitocosméticos eram feitos de 

formas artesanais e comercializados em feiras no município de Manaquiri e em Manaus, na 

Figura 8 pode-se observar a extração de óleo de tucumã por prensagem na Coopfitos. 

 

                    Figura 8- Extração do óleo de tucumã por prensagem mecânica 

 

                                  Fonte: Cortez; Guedes, 2012. 
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7- APLICAÇÕES E POSSIBILIDADES DO USO DO ÓLEO DE TUCUMÃ NA 

AMAZÔNIA E BRASIL 

 

O tucumã tem-se apresentado como matéria-prima promissora por possuir 

propriedades que podem ser aplicadas em diversas áreas da produção comercial. Alguns 

autores estudaram as propriedades de seus óleos e amêndoas para aplicações em novos 

produtos, assim como empresas de grande porte nos seguimentos cosméticos utilizam tal 

insumo em suas fabricações. 

Em 2021, a Natura Cosméticos S/A lançou uma linha completa com hidratantes para o 

corpo e mãos, sabonete líquido e em barra feitos com a manteiga do tucumã diretamente da 

Amazônia, na Figura 9 pode ser observado os produtos. 

 

               Figura 9- Linha EkosTukumã 

 

              Fonte: Natura, 2021 

 

A empresa AmazonOil, localizada em Belém no Pará, é destaque internacional em 

produtos especiais e química fina da Amazônia, tendo o tucumã como uma das suas matéria-

prima de origem amazônica. É usada na formulação de hidratantes, loções corporais e 

produtos para cabelos, entre outros. A empresa utiliza-se de prensa a frio sem passar de 60º C 

e sem qualquer aditivo na extração de óleos e manteigas (AMAZONOINL, 2021) 

A Beraca Ingredientes Naturais S.A é uma empresa situada no estado do Pará, que 

atua nos segmentos cosméticos e farmacêuticos, com extração da manteiga do tucumã para 

formulações de novos produtos (BERACA, 2021). 

Leoardi (2018), estudou as propriedades da manteiga de tucumã para a preparação de 

emulsões com aplicações em têxtil. Os extratos estudados não apresentaram oxidação por 

temperatura, sendo resultado que podem ser estudado como base para futuras pesquisas na 

produção de amaciantes. 
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Outra aplicação que vem sendo estudada é a produção de biodiesel proveniente de 

fontes naturais com o uso do óleo de tucumã, sendo uma alternativa para a criação de 

combustíveis biodegradável de energia elétrica. Autores como Kozlowki et al (2019), Stachiw 

(2016) e Souza et al (2013) estudaram essas potencialidades e concluíram que o óleo da polpa 

e da amêndoa do tucumã usados para a produção de biodiesel apresentaram boa estabilidade 

oxidativa. 

Emmi (2013) estudou o óleo do tucumã (Astrocaryum vulgare) e da pupunha (Bactris 

gasipae), frutas que apresentam teores altos de lipídios e carotenos, com o objetivo de avaliar 

o óleo extraído da polpa dos frutos para a composição de biofilme dental. Foram testados em 

oitos voluntários, onde conclui-se que os óleos testados foram eficazes na redução bacteriana 

e perda mineral. Entretanto, o óleo de tucumã apresentou efeito tardio, enquanto o óleo da 

pupunha apresentou efeito imediato.  

O estudo de Damasceno et al (2020), intitulado “Obtenção do azeite de tucumã 

(Astrocaryum vulgare) e sua viabilidade como substituto ao azeite de palma”, objetivou a 

obtenção do azeite de tucumã como substituto do azeite de palma para a formulação de vatapá 

(iguaria que tem por base pão amolecido ou farinha de trigo e são acrescentados diversos 

temperos, entre eles o óleo da palma, que dá coloração ao prato). O azeite foi obtido por 

prensagem e posteriormente foram analisadas suas composições físico-químicas. Foi avaliado 

sensorialmente, e pode-se concluir que os vatapás preparados com o azeite de tucumã e azeite 

de palma não apresentam diferenças significativas quanto a coloração, aroma e sabor, ou seja, 

o azeite de tucumã possui grande alternativa de ser um substituto do azeite de palma e como 

corante alimentício. 

Campelo et al (2020), realizaram um levantamento acerca de patentes do tucumã do 

Amazonas, com o objetivo de obter informações sobre o tucumã em termo de anterioridade de 

patentes, para verificação do potencial mercadológico do fruto. Foi feito uma pesquisa 

denominada de prospecção tecnológica em bases de patentes nacionais e internacionais como: 

Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), do European Patent Office (EPO), do The 

United States Patentand Trademark Office (USPTO) e do World Intellectual Property 

Organization (WIPO), no qual foram identificados 155 documentos, desses, apenas 37 tinha o 

tucumã como objeto de invenção, no qual foram exploradas informações como: a distribuição 

de patentes por País, a classificação internacional, a titularidade e depósito anual. Na análise 

dos 37 depósitos de pedido de patentes, foi observado que no ano de 2009 os pedidos 

aumentaram, mas decaiu em 2015. Entretanto, em 2017 apresentou o maior índice de 
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proteção, com 8 depósitos. A classificação internacional da patente está dividida em seções, a 

seção A (Necessidade humana), possui o maior número de pedidos, a seção C (Química 

metalúrgica) possui apenas 1 pedido de patente,seguida da seção B (Operação de 

processamento; transporte). A subseção A61K classifica a proteção de patentes com 

finalidade médica, odontológicas ou higiênicas, com 48, 7 %de buscas selecionadas. Na 

subseção A61Q encontram-se 4 depósitos de patentes para o campo de invenção de 

cosméticos e higiene pessoal. A subseção C12N possui o campo de investigação voltado para 

microrganismos, enzimas e suas composições, propagação, conservação, ou manutenção, 

engenharia genética e meios de cultura, apresentou 4 proteções e patentes. A subseção C11D 

é voltada para a composição de detergentes, sabões e recuperação de glicerol, representando 

5,5 % das buscas. 

Entre os depósitos analisados, a empresa francesa L’Oréal se destacou com um total de 

9 titularidades de patentes, utilizada no campo de uso médico, odontológico e higiene pessoal, 

área na qual a empresa se destaca mundialmente. No Brasil, a empresa Natura Cosméticos 

S.A, apresentou um total de 5 patentes. A empresa Commonwealth Scientific australiana 

(CSIRO) possui4 depósitos de pedido de patente, a empresa israelense Adama Makhteshim 

Ltda detém titularidade de 3 e a empresa norte americana Kimberly-Clark, 2 pedidos. 

Algumas outras empresas brasileiras também possuem patentes, como Biolab Sanus 

Farmacêutica Ltda. 

Os autores concluíram que o Brasil possui um índice baixo de proteção de patentes 

sobre o fruto, com destaque para empresas internacionais. E que a região Norte, não se 

configura como protagonista de patentes de produtos do fruto nativo de sua própria 

biodiversidade. 

 

8- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do que foi exposto é de grande relevância o estudo científicos sobre o tucumã 

do Amazonas, uma fruta que possui uso tradicional e diversificado em todo o Amazonas, com 

um potencial econômico de suma importância para a região, principalmente para a capital 

Manaus, onde o fruto é comercializado todos os dias e suas polpas são degustadas nos mais 

variados pratos culinários. Assim, como obtenção de seus óleos e manteigas, que são matéria-

prima para a formulação cosméticas de empresas de grande porte, pois seus óleos apresentam 
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diversos nutrientes e ácidos graxos de grande importância não só para as indústrias 

cosméticas, mas também para as farmacêuticas e alimentícias.  

No entanto, durante o levantamento bibliográfico sobre o tema abordado, verificou-se 

a escassez quanto aos estudos relacionados ao óleo dessa fruta tão presente e abundante na 

região. Sendo o tucumã do Pará (Astrocaryum vulgare), a fruta com maior índice de 

publicações. A Universidade Federal do Pará apresentou uma imensa contribuição ao 

conhecimento deste insumo. Dada a importância econômica do tucumã do Amazonas 

(Astrocaryum aculeatum) para a comunidade local, recomenda-se o incentivo para que sejam 

desenvolvidos mais estudos sobre tal fruto, visando o crescimento de publicações e maiores 

reconhecimento de suas potencialidades. 
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