
 

 

        
 

ÓLEO DE ANDIROBA 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
     Descrição 

Princípios Ativos:  

Alcalóide: carapina (andiroba); Ácidos esteárico, oléico, palmítico, linoléico, mirístico; 

Taninos; Apoxiazadiradiona; matérias gordurosas. 

 

 

     Propriedades 

A Andirobeira, é uma árvore de grande porte, seu fruto é cápsula deiscente, com 

aproximadamente oito sementes. No interior das sementes existe uma massa esbranquiçada, 

protegida por uma película fina. 
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O óleo de andiroba é extremamente amargo, contém alcalóide carapina, princípio 

amargo.  

O óleo de andiroba tem cor castanho/amarelo claro, líquido transparente, mas em 

temperatura inferior à 25ºC endurece como vaselina. É composto de ácido mirístico (17,9%), 

ácido palmítico (12,4%), ácido oléico (58,4%), ácido linoléico (4,9%) e ácidos voláteis (0,8%).  

Conservado em depósito por algum tempo, deixa a gordura branca sólida.  

Por ter natureza mista, isto é, óleo líquido (oléina) e gordura sólida (palmitina), 

acompanhada de certa quantidade de gorduras de ponto intermediário de fusão, não se pode 

estabelecer com exatidão o ponto médio da fusão. Este ponto poderia ser tomado um pouco 

abaixo de 15ºC.  

O óleo de andiroba não é comestível. 

 

Composição de Ácidos Graxos: 

C16:0 Palmítico 

C16:1 Palmitoléico 

C18:0 Esteárico 

C18:1 Oléico 

C 18:2 Linoléico 

C18:3 Linolênico 

C20:0 Arachidico 

 

 

     Indicações 

 • O óleo das sementes, que contém o alcalóide carapina e matérias gordurosas, é 

utilizado na medicina popular, em compressas e fricções, na região Norte do Brasil, como anti-

inflamatório, antibacteriano, cicatrizante e repelente de insetos.  

•É aplicado no couro cabeludo para remover piolhos.  



 

 

•Tem um excelente efeito sobre inchaços e traumas.  

•Segundo M.Pio do óleo de Andiroba pode-se  fazer sabão para moléstia da pele.  

•O óleo de andiroba pode ser usado puro ou misturado com outros óleos aplicado 

externamente em feridas e hematomas ou usado em massagens. O Óleo de Andiroba amacia 

a pele e regenera o tecido. Forma uma película protetora quando aplicado sobre a pele. 

•Pode ser feitos cremes emolientes e hidratantes deste óleo. 

•Há estudos onde relatam que o Óleo de Andiroba é indicado como coadjuvante no 

tratamento da celulite, atuando como anti-inflamatório. 

 
 

     Concentração Recomendada 

Utiliza-se o óleo em shampoos, condicionadores, cremes, loções e géis: 2 a 5 %. 

A medicina popular emprega 50% Óleo de Andiroba com 50% de Óleo de Copaíba no 

tratamento de herpes, deixando o líquido em contato com a ferida durante trinta minutos, e 

aplicando duas vezes ao dia. 
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