
 

 

        
 

ÓLEO DE COPAÍBA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Introdução 

 A origem do nome Copaíba, vem dos índios guaranis, sendo que sua eficácia foi 

comprovada desde os primórdios através dos índios da Amazônia que, o utilizavam 

espalhando-o pelo corpo em propósito de curar as feridas ocasionadas pelas batalhas. Os 

colonos descobriram outras aplicações, utilizando-o como antisséptico das vias urinárias e 

respiratórias e particularmente em bronquites. Também era usado como preventivo do 

tétano, no umbigo dos recém-nascidos, e em psoríase. 

Várias espécies do gênero copaíba são usadas para a extração do óleo, sendo que 

Copaifera officinalis L. é a mais estudada. É uma planta facilmente encontrada no México, 

Antilhas, África tropical e no Brasil, em especial na região Amazônica, onde também se 

encontra a C. reticulata dunke e C. longsdorfu. 
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Em Cuiabá e Minas Gerais cresce preferencialmente C. nitida, enquanto que em São 

Paulo pode-se encontrar a C. coriacea. No Pará cresce a C. guianensis desf. Embora se 

diferenciem na morfologia, todas apresentam aplicações medicinais semelhantes. 

  

 
     Descrição 

Trata-se de líquido amarelo à marrom, com odor característico amadeirado, e é 

constituído por um material resinoso extraído por meio de uma incisão no tronco da 

copaíbera, o qual a parte resinosa (55-60%) possui ácido copaibico, ésteres e resinoides e a 

parte volátil da resina (40-55%), produz óleo essencial que contém beta-cariofileno, alfa-

humuleno, beta-bisaboleno e sesquiterpenos. 

 

Restabelece as funções das membranas mucosas, modificando as secreções e 

acelerando a cicatrização. Em doses pequenas é estimulante do apetite, com ação direta 

sobre o estômago. 

Possuem propriedades antissépticas, topicamente ou internamente, agindo sobre as 

vias respiratórias e urinárias.  

O óleo essencial é um excelente fixador de perfumes, combinando as tradicionais 

notas florais e em  formulação de cremes e loções age como emulsionante ou co-

emulsionante de sistemas O/A. 

A Medicina tradicional no Brasil 

recomenda óleo de copaíba como um agente 

anti-inflamatório, para tratamento de caspa, 

todos os tipos de desordens de pele, e para 

úlceras de estômago. Copaíba também tem 

propriedades diuréticas, expectorantes, 

desinfetantes, e estimulantes, e vem sendo 
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utilizado nos tratamentos de bronquite, dor de garganta, anticoncepcional, vermífugo, 

dermatose e psoríase. 

 
 

     Indicações 

 • Fitocosmético: Auxilia no tratamento da caspa e acne, além de géis, sabonetes, 

espumas de banho e loções para o corpo.  

 
  

     Contraindicações 

Durante a gestação não é recomendado, pois alguns de seus constituintes podem 

atravessar a barreira placentária. Também durante a lactação, pode se difundir no leite 

materno. 

 

 

     Reações Adversas 

Não tem, nas doses terapêuticas recomendadas. 

 

 

     Precauções 

Em caso de hipersensibilidade recomenda-se suspender o uso. 

 
 

     Concentração Recomendada 

Fitocosmético: 

Shampoos e loções capilares: 2% do óleo. 

Géis, sabonetes, espumas de banho, cremes e loções para o corpo: 1 – 5% do óleo. 

 



 

 

 
     Superdosagem 

 Provoca vômito, náuseas, diarreias com cólicas e as vezes, em certas partes do corpo, 

um exantema particular. 

Recomenda-se descontinuar o uso e procurar auxílio médico. 
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