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1.Introdução
O pau-rosa (Aniba rosaeodora Ducke) é uma espécie arbórea de grande porte, pertencente à família das
Lauraceae. Apresenta grande distribuição geográfica, ocorrendo no Brasil, Guiana Francesa, Suriname,
Guiana, Venezuela, Peru, Colômbia e Equador (Kubtzki e Renner 1982). No Brasil, ocorre desde o
Amapá e estende-se pelos Estados do Pará e do Amazonas (Ohashi e Rosa 2004), no entanto as
maiores populações estão restritas à Amazônia ocidental (Mitja e Lescure 2000).
A Aniba rosaeodora Ducke ficou conhecida pelo seu óleo essencial, que possui um odor agradável e
também rico em linalol, substância utilizada na fixação de perfumes. Devido às características do seu
óleo, o pau-rosa ganhou notoriedade no mercado nacional e internacional, adquirindo grande valor
econômico e destacando-se no mercado da perfumaria fina. Além disso, óleo de pau-rosa é normalmente
utilizado por populações locais na Amazônia para o tratamento de doenças reumáticas e de outras
naturezas (Chaar 2000).
A produção do óleo essencial do pau-rosa apesar de ser baseada na extração de um recurso natural, os
métodos de extração, como corte da árvore matriz, causou grande danos à espécie conduzindo esta
atividade extrativista a uma exploração predatória. O corte das árvores adultas em idade de reprodução,
além de causar a erosão genética, impossibilita a regeneração natural desta espécie, causando uma
redução drástica nas populações naturais, colocando-a em risco de extinção (Sampaio 2005).
O município de Maués é uma região onde ainda se podem encontrar populações naturais de pau-rosa.
Extrativistas locais diferem essa espécie em três variedades, que são: Embaúba, Preciosa e Tucuribá.
Ainda são necessárias pesquisas mais detalhas, pois conhecendo sua diversidade química e o potencial
de cada variedade, possibilitará a seleção de procedência/progênies com maior produtividade de óleo
visando o melhoramento genético da espécie.
Este trabalho buscou obter informações destas três variedades, procurando conhecer a diversidade
química e o rendimento do óleo de folhas de pau-rosa encontrados na Floresta Estadual de Maués.

2.Material e Métodos

Local de coleta
A coleta foi realizada em uma população de pau-rosa localizada na Floresta Estadual de Maués. A
Floresta Estadual de Maués é uma Unidade de Conservação de Uso Sustentável, possuindo uma área
de aproximadamente 438.440,32 há que está localizada no interflúvio Madeira-Tapajós, sendo limitada
pelos rios Apoquitaua, Pacoval e Parauari. Possui 14 comunidades dentro de seus limites e visa à
exploração (inclusive comercial) de recursos naturais de forma racional e sustentável (Oliveira 2005).
Coleta de dados
Durante a coleta de dados foram selecionadas 26 indivíduos de pau-rosa no local de coleta, como
informações adicionais as árvores matrizes foram georreferenciadas e caracterizadas em relação ao
diâmetro a altura do peito (DAP), altura estimada, qualidade do fuste e posição do dossel no relevo, a
topografia e o solo do local.
Das 26 árvores matrizes foram coletados, aproximadamente, 2 Kg de folha. Este material permaneceu
por 6 semanas em ambiente climatizado a 17ºC para possibilitar a secagem do material e evitando a
volatilização de seus componentes. Posteriormente, o material foi triturado em moinho de facas, do
Laboratório de Triagem do INPA, em seguida armazenados, em refrigerador a -20ºC.
Identificação botânica
Para a identificação botânica foram coletados materiais fértil e vegetativos de cada uma das matrizes,
utilizados na elaboração de exsicatas, que foram encaminhadas ao herbário do INPA.
A escolha das matrizes em relação a cada variedade foi determinada pelos comunitários da região da
Floresta Estadual de Maués.
Extração do óleo essencial
Os óleos essenciais foram obtidos através do método de hidrodestilação em aparelho Clevenger,
acoplado a um balão de 2.000 mL e uma manta de calor. Foram pesadas 30 gramas do material
triturado, adicionadas ao balão junto a 300 mL de água destilada, sendo submetido à hidrodestilação por
um período de três horas. As amostras foram secas com sulfato de sódio anidro e acondicionadas em
temperatura de - 20°C.
Cálculo do teor de óleo essencial



I Congresso de Iniciação Científica PIBIC/CNPq - PAIC/FAPEAM Manaus – 2012

Para o cálculo do rendimento dos óleos essenciais de folhas e galhos finos, consideramos a razão entre
o peso do material seco destilado e o peso do óleo extraído. O teor de óleo para cada amostra foi
calculado considerando o rendimento médio de óleo essencial entre as repetições.
Teor de linalol
O teor de linalol foi analisado pelo método de padrão externo. Foi construída uma curva de calibração
(curva analítica) ao injetar o padrão puro de linalol (97%) em diferentes concentrações nas mesmas
condições que as amostras foram injetadas no CG-EM, modelo QP2010 Plus da Shimadzu. As amostras
de padrão de linalol foram diluídas em hexano e as injeções foram realizadas em duplicatas.
A porcentagem em massa de uma amostra de concentração desconhecida é determinada a partir da
equação da reta gerada na curva analítica (Chaar 2000). A concentração de linalol foi calculada,
portanto, considerando a área do composto verificada em cada cromatograma em relação à curva
analítica padrão.
Todas as análises foram realizadas no Núcleo de Apoio Instrumental de Análise Química e Estrutural
(NAI) da Universidade do Estado do Amazonas (UEA).
Delineamento experimental
Foi calculada a média e o desvio padrão do rendimento e do teor de linalol do óleo das folhas de cada
variedade. Estes dados foram submetidos a uma comparação descritiva.

3.Resultados e Discussão

Identificação botânica
As exsicatas do material fértil e vegetativo, após terem sido encaminhadas ao Herbário do INPA, foram
todas determinadas como a espécie Aniba rosaeodora Ducke, não sendo classificadas como outra
variedade ou subespécie.
Rendimento do óleo essencial e teor de linalol
Das amostras de óleo extraído de pau-rosa o rendimento médio foi 1,47% (± 0,41%), tendo o menor
rendimento de 0,8% e o maior de 2,32%, valores respectivos às variedades Tucuribá e Embaúba. Já a
análise do teor de linalol revelou o valor médio em 63%(±15,5), sendo Embaúba (31,6%) e Preciosa
(89,5%) as variedades com o menor e maior desempenho respectivamente . O teor médio do óleo e o
teor médio de linalol de cada variedade é equivalente aos valores da Tabela1.

Tabela 1. Rendimento do óleo (%) e teor de linalol (%) de cada variedade
Variedades Rendimento do óleo (%) Teor de linalol (%)
Embaúba 1,63% (± 0,3%) 59,6% (±8,1%)
Preciosa 1,34% (± 0,5%) 52,7% (±15%)
Tucuribá 1,36% (± 0,5%) 65,7% (±21%)

Em estudo de Leite et al. (2001), os autores verificaram que extrativistas da região de Maués distinguem
as variedades de pau-rosa pelo rendimento, onde a variedade Tucuribá é representada como a
variedade de melhor desempenho entre as demais, ao contrário do observado neste trabalho onde esta
variedade apresenta os rendimento mais baixos comparada às outras duas variedades. Porém, apesar
dessas matrizes também estarem localizadas no município de Maués, a definição do nome vulgar
adotado para cada variedade pode sofrer alteração entre as comunidades desta região. Além disso,
alguns estudos comprovam que o rendimento e qualidade do óleo produzido pela planta pode variar de
acordo como o posicionamento da árvore matriz, a incidência de luz, sazonalidade climática. Segundo
estudo realizado por Sugawara et al. (2000) mostrou que a temperatura e a pluviosidade são fatores de
importante influencia no rendimento e qualidade do óleo essencial.
Outro parâmetro que pode interferir na qualidade do óleo e no rendimento é o período da coleta. No
estudo realizado por Araujo et al. (1971), os autores extraíram mensalmente o óleo essencial de folhas e
galhos finos de uma árvore de pau-rosa da população natural da Reserva Ducke, com isso pode-se
observar que os menores valores foram de 1,4% no mês de março para as folhas e 1,0% no mês de
fevereiro para os galhos, já maiores rendimentos corresponderam a 2,6% em agosto, referente ao
período de seca, e 2% em dezembro, referente ao período de chuva, para folhas e galhos,
respectivamente. Porém, Maia et al. (2007) observaram que o rendimento do óleo das folhas de pau-rosa
apresenta uma outra tendência de variação sazonal, tendo observado o menor valor (1,6%) nos meses
de setembro e outubro e o maior rendimento (2,2%) no mês de março.
Além disso, a idade das folhas também pode interferir na qualidade do óleo e o teor de linalol contido. De
acordo com Araujo et al. (1971), quanto mais velhas as folhas são, tanto maior a proporção de terpenos
e óxidos de linalol que ela contém, e quanto mais novas, tanto mais ricas são em linalol.
Após a analise descritiva dos dados notou-se uma variabilidade tanto no rendimento do óleo quanto no
teor de linalol, como pode ser vistor nas Figuras 1,2 e 3.
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Figura 1. Variação do teor de óleo essencial por indivíduo.

Figura 2. Variação do teor de linalol por indivíduo.

Figura 3. Variação entre as médias do rendimento e o teor de linalol.
Deste modo, ficou claro que o teor de linalol e o rendimento do óleo essencial pode não estar associados
ao desempenho particular de cada variedade, mas influenciado pelas condições de sobrevivência de
cada indivíduo.

4.Conclusão
Trata-se de indivíduos de uma mesma espécie, Aniba rosaeodora Ducke.
A variabilidade do rendimento do óleo e teor de linalol entre as matrizes em estudo, possivelmente estar
relacionada com a variabilidade genética natural e com ambientais do local de ocorrência;
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Os parâmetros avaliados neste estudo, rendimento de óleo e teor de linalol das folhas não são
intrínsecos as variedades.
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