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Situação atual

O urucum é um corante natural com crescente importância no mundo todo, mas
que tem sua origem em solo brasileiro e é largamente utilizado no preparo de 
alimentos em todas as regiões do Brasil.

Extraído há séculos pelos índios, que utilizam seu poder tintorial como 
“maquiagem tribal”, o urucum tem sido objeto de profissionalização de cultivo, 
deixando no passado remoto a coleta selvagem e hoje contando com milhares de 
hectares de plantações pelo país.

As necessidades atuais da indústria brasileira revelam que o Brasil é o maior 
produtor e o maior consumidor mundial de urucum, cujo volume atual é
estimado em 9.000 toneladas anuais.

Impulsionados pelo interesse da indústria local e mundial, que no afã de 
aumentar sua produção precisou contar com  fornecimentos mais constantes e 
melhores, os agroprodutores nacionais de urucum passam por uma remodelação.





Situação atual

Para começar, houve uma migração das melhores colheitas do Norte e Nordeste 
para o Sudeste do país.

A necessidade dos principais fabricantes de corantes de contar com fornecedores 
na vizinhança e a disponibilidade de assessoria técnica e de fôlego investidor 
existentes na região foram determinantes neste novo panorama.

Tradicionalmente, eram considerados os melhores grãos de urucum, os 
provenientes do Norte, Pará e Amazonas, onde ainda se realizam colheitas 
“selvagens” de árvores perenes. Em alguns lugares, a colheita e beneficiamento 
são rudimentares.

Com o tempo, porém, os produtores de São Paulo, especialmente da região de 
Monte Castelo e alguns poucos em Minas Gerais passaram a ser mais organizados 
em seus negócios com urucum e a contar com o apoio tecnológico, principalmente 
da Chr. Hansen, que possui hoje o melhor urucum do mundo.





Situação atual

Atualmente, o projeto Urucum do Brasil que visa produzir em grande quantidade
a melhor semente do mundo, avança, rompendo barreiras, não só no Sudeste, 
mas em outras regiões tradicionalmente produtoras de Urucum. 
O Projeto prevê que em 2009 o Brasil produza próximo de 6 mil toneladas de 
sementes com teor de bixina médio de 5%, contra a atual produção de sementes
de alta qualidade, estimada em 1.700 toneladas.
O restante da produção nacional tem média aproximada de 2,8% de bixina nas
sementes.
A Chr. Hansen como uma das empresas processadoras de Urucum, tem apoiado 
estes produtores, trabalhando junto à eles na seleção das melhores sementes, 
com vistas a profissionalizar a produção e atender a demanda de mercado.
Hoje, 90% da produção de sementes de Urucum com alto teor de bixina, já acima 
de 5%, concentra-se no Estado de São Paulo e existe uma necessidade de 
expansão destas lavouras, considerando a crescente demanda por sementes de 
Urucum de qualidade para atender as necessidades das indústrias.





Na realidade, houve escassez de sementes de urucum de boa qualidade neste 
ano de 2007, o que proporcionou uma retomada nos preços do produto e 
favoreceu os ganhos dos produtores.

Nas demais regiões, assim como no Sudeste, deverão ocorrer fortes 
erradicações, em virtude da preferência das indústrias por sementes de altos 
teores e da redução dos demais custos, como por exemplo o de transporte.

O preço pago aos produtores, para as sementes de altos teores de bixina, ficou 
próximo de U$ 2,00 por kg de produto ou R$ 3,50/kg, considerando o dólar 
médio de R$ 1,75 em 01/11/07, enquanto que as sementes de teores mais 
baixos, foram comercializadas por aproximadamente U$ 1,20 ou R$ 2,10/kg de 
produto.

Situação atual



Perspectivas
do mercado

de Urucum



São excelentes as perspectivas para o mercado produtor, processador e 
consumidor de Urucum, haja visto que existe um tendência muito forte de 
substituição de produtos sintéticos pelos naturais, o que pode proporcionar 
crescimento expressivo neste segmento.

Claro que existem outros corantes naturais como Carmim e Cúrcuma
disputando esta fatia de mercado com o Urucum, mas a possibilidade de 
blends (misturas) entre estes corantes e outros naturais, pelos diversos 
segmentos de mercado, mostram um cenário de crescimento futuro fortíssimo 
para os próximos anos.

Esta expectativa mostra que os incentivos aos agricultores e a concentração 
dos plantios de Urucum de qualidade superior no Estado de São Paulo e demais 
estados do Sudeste, visando atender as maiores indústrias nestas localidades, 
tendem a ser incrementados, podendo deixar para outras regiões a produção 
de cultivares com menores teores de bixina, como por exemplo o Nordeste, 
onde a produção de colorífico (colorau) ainda não despertou o interesse por 
sementes de alto padrão.

Sudeste - Brasil





As sementes de Urucum de baixos teores produzidas no Paraná, em São Paulo 
na região de Adamantina, em Minas Gerais, no Espírito Santo e em todo o 
Nordeste, sofrerão já à partir de 2008, com grandes restrições de compra por 
parte das indústrias e a tendência é que rapidamente hajam erradicações e 
substituições destas lavouras, devido ao avanço da produção de cultivares 
com teores de bixina mais altos.
Os corantes de Urucum lipossolúveis/hidrossolúveis, caminham para 
substituir em 100% o sintético beta caroteno na indústria de massas e de 
igual modo na aplicação em margarinas, o que proporcionará às indústrias 
uma necessidade maior de sementes de qualidade superior. 
A aplicação do corante de Urucum em salsichas e queijos de tonalidade 
amarelo-alaranjada é crescente e tem se mostrado um mercado promissor.
Nos demais segmentos da economia que se utilizam do urucum como 
corante, como por exemplo a indústria de papel e a indústria têxtil, também 
a indústria farmacêutica e de cosméticos, a aplicação é muito pequena e 
tímida e não acrescentará necessidades maiores ao mercado.

Sudeste Brasil





A tendência do mercado para o ano 2008 revela uma  expectativa  
de intensa procura por parte das empresas processadoras, mas 
também uma melhor oferta de sementes em todas as regiões 
produtoras do país, o que deverá trazer estabilidade ao preço pago 
pelas sementes, salvo se ocorrer uma eventual quebra de safra.

À partir de 2008 a oferta de Urucum deverá melhorar para as 
indústrias e, de 2009 em diante, existe uma expectativa  de  
excesso de produção de Urucum, desequilibrando oferta e procura, 
o que provocará a esperada erradicação das variedades chamadas 
“Ruins”.

Sudeste - Brasil





Projeto Urucum do Brasil
- produzindo a melhor

semente





Plantio de Urucum com alto 
teor de bixina

Por que produzir sementes de Urucum de qualidade superior?

Porque o Brasil dispõe das melhores variedades, com os melhores
teores de bixina (tinta), podendo chegar aos 6% para as lavouras
adequadamente conduzidas e sementes colhidas de forma correta
e no momento certo;
Porque a qualidade das sementes, que garante a continuidade das 
lavouras, é fator fundamental para as grandes indústrias
produtoras de corantes e interessa a todas elas;
Porque a qualidade que gera rentabilidade ao produtor inclui teor
de impurezas máximo de 0,5% e umidade máxima de 12,5%, 
sacarias virgens e armazenamento adequado;
Porque tem garantia de colocação no mercado;
Porque é cultura perene e de fácil manuseio e condução das 
lavouras;
Porque é fonte de mão-de-obra no período de seca e escassez de 
oferta de trabalho no campo;
Porque traz arrecadação de impostos e benefícios às prefeituras
municipais, Estado e União;
Porque ajuda a manter as famílias de produtores no campo.



PROJETO URUCUM DO BRASIL - PLANTIO DO URUCUM PIAVE
PRODUZINDO A MELHOR SEMENTE DO MUNDO – OBRIGADO POR SUA 

PARTICIPAÇÃO



NOSSA META PARA 2009  

1)Que Haja equilíbrio entre oferta e procura por sementes de 
urucum,principalmente as de teores elevados,
2)Que, no mínimo 50% da produção nacional seja de sementes
com teor médio de 5% de bixina,
3) Que haja estabilidade de preços sem provocar desestímulo
ao produtor,
4) Que o Brasil possa ratificar sua condição de maior produtor
e maior consumidor mundial de urucum,
5) Consolidar que a melhor semente do mundo é Brasileira.

PROJETO URUCUM DO BRASIL - PRODUZINDO A MELHOR SEMENTE DO 
MUNDO



PROJETO URUCUM DO BRASIL - PLANTIO DO URUCUM PIAVE
CHR HANSEN & URUCUM DO BRASIL - PRODUZINDO A MELHOR SEMENTE
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