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Introdução

A RDS Uacari se encontra numa das áreas mais 
conservadas da Amazônia Ocidental, sendo 55% 
ocupada por florestas de terra firme e 45% por florestas 
alagáveis de várzea e igapó. Possui quatro 
fitofisionomias principais, todas ombrófilas, 
diferenciadas entre si de acordo com a sua distribuição 
em terreno aluvial ou de terras baixas e pela presença 
constante ou não de palmeiras [1]. Foi criada através 
do decreto nº. 25.039, de 1º de junho de 2005, 
possuindo uma área de aproximadamente, 632.949,023 
ha, localizada as margens do Rio Juruá, estando 
inserida no município de Carauari – AM, e forma, 
juntamente, com a Terra Indígena Rio Biá e a Reserva 
de Desenvolvimento Sustentável Cujubim, um mosaico 
de áreas protegidas com quase 4,5 milhões de hectares 
[2].

Segundo Veiga Júnior e Pinto [3] no bioma 
amazônico ocorrem várias espécies do gênero 
Copaifera, entretanto, normalmente sua identificação 
botânica não é feita de forma sistemática, o que tem 
limitado a identificação no nível de gênero ou no 
conhecimento empírico das características 
morfológicas da casca e das folhas [4,5].

    De acordo com Dwer [6], no Brasil ocorrem 
dezesseis espécies de copaíba, na Amazônia as mais 
comuns são: Copaifera multijuga Hayne, Copaifera 
reticulata Duke, Copaifera officinallis L., Copaifera 
glycycarpa e Copaifera matii Hayne. A importância 
dessas espécies deve-se à produção de óleo-resina, este 
utilizado pelas populações tradicionais e indústrias 
farmacêuticas devido às suas propriedades terapêuticas 
[7].

O presente trabalho teve como objetivo 
diagnosticar o potencial de copaíba na comunidade 

Monte Carmelo, pertencente à RDS Uacari, visando 
diversificar a produção, incentivando alternativas de 
geração de renda e melhoraria da qualidade de vida dos 
comunitários da RDS.

Material e métodos

O trabalho foi realizado na comunidade Monte 
Carmelo (Fig. 1), numa área de aproximadamente 136 
ha, localizada nas coordenadas 05º 43' 58" S e 67º 46' 
53" W pertencente a Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável Uacari, situada no município de Carauari –
AM. 

Segundo a classificação de Köppen, a região 
apresenta clima tipo Am, tropical chuvoso, [8] com 
chuvas tipo monção, de estação seca, de pequena 
duração e com chuvas inferiores a 60 mm no mês mais 
seco [9]. Apresenta precipitação média anual de 2.500 
mm e altitude de 93 m. A temperatura média do ar é de 
24 ºC, com pequena amplitude térmica, e a umidade 
geralmente permanece acima de 90%. Os meses mais 
chuvosos vão de novembro a abril.

Com o intuito de visar produção para 
comercialização foi utilizado o método do 
caminhamento nas áreas onde os próprios comunitários 
indicaram como tendo potencial. Todas as árvores 
encontradas foram mensuradas, e marcadas com placas 
de alumínio e as informações tipo: Circunferência a 
Altura do Peito (CAP), coordenadas (GPS), altura 
(estimada) e observações coletadas no local foram 
registradas e armazenadas no banco dados do Centro 
Estadual de Unidades de Conservação – CEUC. Após a 
realização do levantamento e georreferenciamento das 
árvores, foram criados mapas que mostram as áreas 
inventariadas e o número de copaíbas encontradas (Fig. 
2). Não foram abertas picadas delimitando a área 



inventariada, esses limites são imaginários. Para 
realização da delimitação dessas áreas, foram feitos (no 
laboratório de geoprocessamento) polígonos, onde 
estes são criados levando em consideração a 
distribuição das copaibeiras.

  Esses polígonos foram criados a partir do 
georreferenciamento de todas as copaíbas encontradas, 
onde os limites eram sempre as últimas copaíbas 
mapeadas de cada área (Fig. 3).

As copaíbas que apresentavam CAP ≥ 120 cm 
foram classificadas como sendo apta para extração do 
óleo e abaixo desse valor foi classificada como 
remanescente.

Resultados e discussão

  Foram amostradas 169 árvores de copaíba na 
comunidade Monte Carmelo, onde 114 se encontram 
aptas a serem exploradas e 55 são remanescentes. 
Nessa comunidade a Borracha, Semente de Andiroba e 
o Mel são os principais produtos florestais extrativistas 
que compõem a renda familiar, com exceção da 
produção de borracha, que tem como base 
organizacional a Associação de Produtores Rurais de 
Carauari – ASPROC, os outros produtos necessitam de 
organização dentro e entre as comunidades, o que 
interfere diretamente na produção.

Quando os indivíduos forem explorados, o volume 
de óleo de copaíba será estimado tomando como base o 
número de árvores mapeadas, pois, existem muitas 
variações na produção de óleo entre uma árvore e 
outra.

Diante de todo o processo de levantamento de 
informações, processamento dos dados, até a 
elaboração e conclusão deste trabalho, espera-se um 
retorno positivo não só para a comunidade Monte 
Carmelo, mas também para as demais comunidades da 
Reserva de Desenvolvimento Sustentável Uacari, das 
quais já estão sendo realizadas as mesmas atividades e 
que têm os produtos da floresta como alternativa de 
geração de renda.

Como esta atividade está sendo uma experiência 
piloto para o Estado do Amazonas em produtos não 
madeireiros (Manejo do Óleo de Copaíba) pretende-se 
desenvolver a utilização dos produtos da floresta 

através das práticas do Manejo Sustentável do óleo de 
Copaíba e implantar novos planos para as outras RDS 
Estaduais que tenham recursos disponíveis.
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Figura 1. Localização da Comunidade do Pupunha, na RDS Uacari, Carauari – AM.  (Fonte: Laboratório 
de geoprocessamento da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do 
Amazonas - SDS, elaborado por Rafael Salles Valente em jan., 2006).

Figura 2. Mapa de ocorrência de Copaíba na Comunidade do 
Pupunha. (Fonte: Laboratório de geoprocessamento da 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável do Amazonas - SDS, elaborado por Rafael Salles 
Valente em out., 2006).

Figura 3. Ilustração da delimitação de uma área por 
polígono. (Esquema elaborado por Rosival Barros, 2006).


