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Andiroba e copaíba nas farmácias de Macapá:  
os óleos e seus subprodutos 
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Embora a utilização dos Produtos Florestais Não Madei-
reiros (PFNMs) no setor industrial ainda seja incipiente, é 
crescente a demanda por esses produtos para uso como 
fitoterápicos, cosméticos e produtos de higiene pessoal. 
Além da comercialização em feiras livres, os PFNMs tam-
bém são encontrados em farmácias de manipulação e de 
produtos naturais, onde são utilizados como matéria-pri-
ma. Dentre os PFNMs, destacam-se a andiroba (Carapa 
guianensis Aubl.) e a copaíba (Copaifera sp.). O objetivo 
deste estudo foi apontar os produtos elaborados a par-
tir dos óleos de andiroba e de copaíba comercializados 
em farmácias de manipulação e naquelas que comercia-
lizam produtos naturais. O estudo foi realizado em três 
farmácias de manipulação (A, B e C) e uma farmácia que 
comercializa produtos naturais (Z) e se deu por meio de 
entrevista, contendo 27 questões semiestruturadas. Foi 
constatado que as quatro farmácias comercializam produ-
tos elaborados com andiroba ou copaíba, além do próprio 
óleo “in natura”. São elaborados nove tipos de produtos a 
partir do óleo de copaíba e cinco a partir do de andiroba. 
Dentre os tipos, destacam-se: pomada, gel, creme, sabo-
nete, óvulos, unguento, colutório e xarope. Além disso, 
esses óleos, segundo os entrevistados, são muito utiliza-
dos em remédios manipulados junto a outros componen-
tes, prescritos por médicos, atingindo concentrações que 
variam de 5% a 25%. Os produtos são embalados em bis-
nagas e recipientes plásticos, apresentando rótulos com 
descrições, data de validade e outras informações como 
dosagem, indicação, contraindicação e modo de usar, 
conforme previsto na legislação. A maioria das farmácias 
compra os óleos de fora do Amapá, pois não há forne-
cedores locais credenciados que forneçam os laudos de 
qualidade exigidos pela vigilância sanitária. Os produtos à 
base dos óleos de copaíba e andiroba estão entre os mais 
vendidos em todas as farmácias participantes da pesqui-
sa, e vêm ganhando cada vez mais espaço no mercado. 
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