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Resumo

A espécie Aniba canelilla (H.B.K.) Mez. é nativa da região Amazônica e seu óleo essencial
vem despertando interesse medicinal e para a indústria de perfumaria. E uma espécie rara na
paisagem e sua distribuição espacial pode estar relacionada com variáveis ambientais. Com
isso, a detecção de locais com maior ocorrência de indivíduos pode auxiliar o manejo para
produção de óleo essencial. Diversos fatores podem interferir no rendimento e composição
química do óleo essencial e sua produtividade pode estar relacionada com a biomassa
produzida. A extração de galhos e folhas de Aniba canelilla em populações naturais para
produção de óleo essencial pode ser uma alternativa viável à retirada do tronco, como ainda é
feito para/íw/èfl rosaeodora. Com isso, os objetivos deste trabalho foram: (1) analisar a
distribuição espacial de indivíduos adultos de Aniba canelilla ̂ ov meio de um modelo
preditivo topográfico e (2) avaliar a produção de biomassa e de óleo essencial (rendimento e
composição química) antes e depois de poda de sua copa. A área de estudo pertence à
empresa madeireira Precious Woods Amazon (PWA), localizada no município de Itacoatiara,
estado do Amazonas, Brasil. Para realizar o objetivo (1) foram utilizada duas variáveis
topográficas preditivas, a declividade e a altura acima da drenagem mais próxima, ambas
extraídas de Modelos Digitais de Elevação (MDE). O modelo logístico foi utilizado em área
de treinamento e validação para predizer a probabilidade de ocorrência da espécie. Para isso,
cada pixel foi categorizado em 'presença' (pontos georreferenciados dos indivíduos) ou
'ausência'. No objetivo (2), os galhos finos e folhas de 11 matrizes foram retirados por meio
de poda de 50% da copa durante a estação chuvosa. Após nove meses, na estação seca, os
galhos e as folhas da rebrota e da copa remanescente após poda foram coletados. O
rendimento e a composição química de óleo essencial, juntamente com a biomassa da copa
podada e da rebrota, foram as variáveis dependentes analisadas. O diâmetro à altura do peito
(DAP), a abertura de dossel e a herbivoria foram as variáveis independentes medidas. Os
resultados indicaram relação da distribuição espacial de Aniba canelilla com a altura acima da
drenagem mais próxima. Porém, a modelagem preditiva da probabilidade de ocorrência
apresenta limitações. Sendo uma espécie rara, há erros de modelagem devido ao excesso de
'ausências'. A baixa probabilidade de a espécie ocorrer limita a aplicação do modelo
logístico. O rendimento de óleo essencial de galhos foi maior na estação seca e na rebrota,
enquanto as folhas não apresentaram variação. O fator de abertura de dossel influenciou
negativamente a biomassa da rebrota e positivamente o rendimento de óleo essencial das
folhas da rebrota. Enquanto a abertura de dossel na copa teve resultado oposto. A herbivoria e
o DAP influenciaram negativamente o rendimento das folhas da copa remanescente. O
composto l-nitro-2-feniletano apresentou maior concentração nos galhos, enquanto os
compostos eugenol e metileugenol foi maior nas folhas. Concluindo, as folhas e galhos
apresentam diferença na produção (rendimento e composição química) de óleo essencial. A
espécie Aniba canelilla boa capacidade de rebrota após poda e esta biomassa da
rebrota também produz óleo essencial. No entanto, estudos com maiores ciclos de corte e
diferentes intensidades de poda são necessários para complementar esta pesquisa.
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Abstract

TheAniba canelilla (H.B.K.) Mez. is an endogenous species in the Amazon and its essential
oil is known for medicinal and perfumery uses. It is a rare species in the landscape and its
spatial distribution may be related to environmental variables. Therefore, searching sites with
high individual occurrence can help the management of the species for essential oil
production. Several factors can interfere in its yield and composition. Productivity may be
related to biomass production. Harvesting fine stems and leaves for essential oil production
may provide a possible alternativo for trunk harvesting that still occurs íor Aniba rosaeodora.
Therefore the aims of this study were: (1) to analyze the spatial distribution of adult
individuais ofAniba canelilla whh a predictive topographic model and (2) to analyze the
biomass and essential oil production (yield and chemical composition) before and after crown
pruning. The study site belongs to the logging company Precious Woods Amazon (PWA),
located in the municipality of Itacoatiara, Amazonas state, Brazil. To achieve the first aim two
predictive variables height above nearest drainage and slope were used, both were extracted
from Digital Elevation Models (DEM). The logistic model was used in training and validation
area to predict the species probability of occurrence. To this, each pixel was categorized in
'presence' (individual geo-referenced points) or 'absence'. In the second aim, the fine stems
and leaves from eleven trees were collected by pruning half the crown during rainy season.
After nine months, the stems and leaves from resprouting and remaining crown after pruning
were collected during dry season. The essential oil yield and chemical composition, along
with the pruned and resprouted biomass were the dependent variables analyzed. The diameter
breast height (DBH), the canopy openness and the herbivory were the independents variables
measured. The results demonstrated that the spatial distribution ofAniba canelilla was related
to height above nearest drainage. Nevertheless the probability of occurrence through
predictive modeling showed limitations. With regards to rare species, the model has errors
due to the surplus "absences". The logistic model applicability was limited because the
probability of occurrence ofAniba canelilla is too small. The stems essential oil yield was
greater in 1®' sprouting and during dry season while the leaves yield does not show any
difference. The canopy openness was negatively related to resprouted biomass and positively
to essential oil yield. Whilst the crown canopy openness had the opposite result. The
herbivory and DBH influenced negatively leaves essential oil yield from remaining crown.
The higher concentration of l-nitro-2-phenyletane compound was found in the stems while
eugenol and metyleugenol compounds were higher in leaves. Concluding, the essential oil
(yield and chemical composition) from leaves and stems showed differences in their
production. The species Aniba canelilla showed good resprouting capacity after pruning and
this resprouted biomass produces essential oil too. However, studies with longer cycles and
different intensities of pruning are needed to complement this research.
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Introdução Geral

A espécie Aniba canelilla H.B.K. (Mez.) é vulgarmente chamada de casca preciosa e

pertence à classe Magnoliopsida, ordem das Laurales e família Lauraceae, com diversas

sinonímias botânicas, como Aniba elliptica A.C. Sm. e Cryptocarya canelilla Kunth. (Revilla,

2002). As espécies do gênero Aniba possuem alta procura devido à sua produção de óleo

essencial (Marques, 2001). A espécie Aniba canelilla possui um óleo essencial que vem

despertando interesse comercial para o setor de cosméticos e perfumaria, devido à sua

principal substância odorífera (l-nitro-2-feniletano) ser a mesma encontrada na espécie

ameaçada de extinção Ocotea pretiosa (Taveira et. ai, 2002). A espécie também é procurada

devido à utilização da madeira em construções gerais, marcenaria e carpintaria, porém com

baixo valor comercial (Clay et. ai, 2000).

A distribuição geográfica da espécie abrange as matas pluviais do interior da Guiana

Francesa no Leste, ao longo do escudo das Guianas, atravesando o Suriname, Venezuela e

Colômbia até a Amazônia peruana. No Brasil, ocorre no estado do Pará, desde o rio Negro

(lado sul) até o médio rio Purus e regiões dos rios Xingu, Tapajós e Nhamundá. No estado do

Amazonas, se encontra nas Bacias Fluviais dos rios Madeira, Purus e Negro (Clay et. ai,

2000). Ocorre em floresta de terra-firme, geralmente em platô e vertente. Cresce bem em

solos moderadamente arenosos a muito argilosos (se estes forem bem drenados), e em solos

ricos em nutrientes e também, ao pleno sol e sob sombra parcial de floresta primária (Ribeiro

etal 1999).

No município de Manaus (Amazonas) foi encontrada uma densidade de 0,152

indivíduos/ ha, com baixa regeneração natural (Jardim e Hosokawa, 1986 apud Clay et ai,

2000). Em Carajás, no estado do Pará, foi observado uma densidade de 0,142 indivíduos/ ha e

freqüência relativa de 0,273 para árvores com DAP maior que 20 cm (Ribeiro, 1993). Estes

resultados indicam a raridade da espécie Aniba canelilla, pois sua densidade é menor que um

indivíduo por hectare.

A localização de matrizes em populações naturais toma-se difícil devido sua baixa

ocorrência na floresta. A modelagem da distribuição espacial da espécie Aniba canelilla pode

auxiliar a identificação de locais onde há maior ocorrência de indivíduos, podendo pré-

selecionar estas áreas em uma escala regional de paisagem. Com isso, o modelo poderá

amparar projetos de manejo da espécie Aniba canelilla para produção de óleo essencial. E

também, para projetos de conservação da espécie, não selecionando indivíduos da espécie em



locais com baixa ocorrência, permitindo sua regeneração nestas áreas com densidade mais

escassa.

Já em uma escala local, a seleção de matrizes de coleta localizadas em populações

naturais para produção de óleo essencial deve-se levar em consideração fatores que aumentem

seu rendimento. O rendimento e a composição química do óleo essencial podem variar de

acordo com o clima, a composição do solo, o órgão da planta, a idade e o ciclo vegetativo

(Bakkali et ai, 2008) e, também, em relação à fatores ambientais como temperatura, umidade

e luz (Sangwan et ai, 2001). Com isso, pode-se otimizar o manejo de Aniba canelilla da

seguinte forma: (1) diminuindo o tempo e custo em campo para inventário da espécie e (2)

identificando os fatores que possam influenciar sua produção de óleo essencial.



CAPITULO 1

Distribuição espacial de Aniba canelilla (H.B.K.) Mez. utilizando um

modelo preditivo topográfico



Introdução

Para entender os processos e aspectos ecológicos que estruturam uma população é

necessário identificar fatores que modulam a distribuição e abundância da espécie na

paisagem. A composição de espécies é influenciada pelas condições do solo (drenagem,

disponibilidade de água e nutrientes) em diversas escalas espaciais, desde a escala regional à

local (Péllisier et ai, 2001). Foi encontrado, em mesoescala (1-100 km^) na floresta tropical

úmida da Costa Rica, um padrão de distribuição espacial não-randômica de espécies arbóreas

que estava relacionado com fatores edáficos (tipo de solo e posição topográfica), formando

complexos mosaicos (Clark et al. 1999).

Há muitos estudos que demonstram que a distribuição não-randômica de diversas

plantas tropicais reflete a preferência de habitats das diferentes espécies ou as suas variações

de história de vida (Clark et al. 1995, 1999; Svenning, 1999; Tuomisto et ai, 2003). A relação

da distribuição espacial com fatores ambientais é importante para definir áreas prioritárias

para a conservação e/ou manejo de uma espécie quando esta apresenta valor comercial.

A modelagem preditiva geográfica em ecologia significa a quantificação da relação

espécie-ambiente, baseadas em hipóteses de como os fatores ambientais controlam a

distribuição de espécies e comunidades. O desenvolvimento do modelo está baseado em

quatros etapas: verificação, calibração, validação e qualificação, ou seja, respectivamente: a

formulação estatística, o ajuste de um modelo matemático aos dados de treinamento, a

avaliação deste modelo com dados independentes e a extensão de sua aplicabilidade (Guisan

& Zimmermann, 2000).

A regressão logística é um método freqüentemente usado em modelagem preditiva da

distribuição de espécies e comunidades para a etapa de verificação. Ela é um caso particular

de Modelos Lineares Generalizados (GLM) e que, juntamente com Sistema de Informação

Geográfica (SIG), vem se popularizando para predizer a distribuição de espécies (Engler et

al., 2004). A regressão logística prediz a probabilidade de um evento ocorrer, o qual varia de

[0,1], com variável dependente binária (sim ou não) e a variável independente (ou preditora)

contínua (Legendre e Legendre, 1998). O modelo possui uma distribuição binomial em forma

de S e, para a distribuição de espécies, normalmente se utiliza presença ou ausência como

variável binária para predizer sua probabilidade de ocorrência (Figura I). Quando se utiliza a

regressão logística para eventos raros, a predição da probabilidade de ocorrência será próxima

de zero, com maior predição de ausências.



Presença da espécie

Ausência da espécie

Elevação (m)

Figura 1. Exemplo de regressão logística. Predição da probabilidade de ocorrência da espécie
Anisophyllea corneri ao longo da variável preditora de elevação (m). Fonte: Legendre e
Legendre (1998).

Para a etapa de calibração, uma das formas mais comuns de avaliar o ajuste do modelo

logístico é por meio da estatística da razão de verossimilhança (Likelihood Ratio) ou teste G.

(Venticinque et ai, 2007). Para estimativas por meio da verossimilhança máxima, o índice de

ajuste do modelo é o Pseudo R^, o qual é similar ao de modelos lineares, sendo que um

modelo perfeito não possui desvios residuais e o Pseudo R^ adquire valor de 1,0 (Guisan &

Zimmermann, 2000). Outra forma de avaliar os erros da predição em modelagens que

utilizam presença (positivo) e ausência (negativo) da espécie é por meio da matriz de

confusão, onde os valores preditos e observados são classificados em falsos positivos (erro

tipo I) e falsos negativos (erro tipo II) (Fielding & Bell, 1997).

Uma das técnicas de validação é a utilização de dois bancos de dados independentes,

um para calibração (treinamento do modelo) e o outro para avaliar a qualidade preditiva do

modelo (Guisan & Zimmermann, 2000). O sucesso da predição está relacionado com o ajuste

entre os valores observados e preditos pelo modelo na área de validação. A qualificação do

modelo depende de sua avaliação em relação à escala espacial, resolução em que foi

formulado e seu contexto. Para objetivos de manejo a validação também é necessária para

determinar os limites da aplicação do modelo (Guisan &, Zimmermann, 2000).

Na Amazônia central. Carneiro (2004) estimou a probabilidade de ocorrência de 12

espécies arbóreas em grandes escalas. Este estudo utilizou duas variáveis preditoras

topográficas, fornecidas por Modelos Digitais de Elevação (MDE) armazenadas em SIG.

Estas foram utilizadas em regressão logística para modelagem preditiva topográfica

resultando modelos validados para nove das espécies. As variáveis topográficas utilizadas por



Carneiro (2004) foram derivadas de um MDE obtido por radar, o Shuttle Radar Topographic

Mission (SRTM). Este radar infere a altura da superfície do dossel a partir de padrões de

interferometria entre imagens captadas nas bandas C e X (microondas, com 5,6 cm e 3,1 cm

de comprimento respectivamente). As bandas X e C são capazes de penetrar nuvens mas não

atingem o solo debaixo de um dossel florestal, criando imagens referente à superfície e

próxima à superfície do dossel, respectivamente (Valeriano et ai, 2006).

A altitude absoluta acima do nível do mar é uma variável topográfica medida pelo

SRTM, porém as irregularidades da altura do dossel podem afetar o cálculo desta variável

(Valeriano et ai, 2006). Este atributo é empregado em pequenas escalas, para indicar a

posição ao longo de uma seqüência topográfica, ou seja, ao longo da catena, mas em escalas

maiores, terá uma relação inconsistente com os compartimentos de relevo (Rennó et. al,

2008). Por exemplo, um baixio na cabeceira de uma bacia terá altitude absoluta maior que um

vertente ou platô mais a jusante na mesma bacia. Assim, para aprimorar o valor da elevação

do MDE-SRTM como variável preditora, um novo algoritmo quantitativo topográfico

baseado na rede de drenagem foi criado (Rennó et. al, 2008).

A normalização do MDE com a rede de drenagem é baseado no agrupamento de

células em classes equipotenciais, definindo zonas com propriedades hidrológicas similares

(Rennó et. al, 2008). Cada célula do MDE é ligada a uma célula de saída, seguindo o fluxo de

drenagem de cada zona hidrológica. Os cursos de água (igarapé de primeira ordem) começam

quando a área a montante de uma célula excede um valor pré-determinado e uma rede

dendrítica de células encadeadas é construída a jusante. Estas células da rede de drenagem são

zeradas em altura (O m) (Rennó et. al, 2008).

A diferença entre as alturas absolutas do MDE e as células da rede de drenagem

fornece um novo valor de altura, chamada de altura acima da drenagem mais próxima, ou

HAND (Height Above Nearest Drainage). Em uma pequena bacia hidrográfica na Amazônia

Central, houve uma forte relação entre as características hidrológicas do solo, como por

exemplo, a profundidade do lençol freático, e a altura relativa HAND (Rennó et. ai, 2008).

A topografia pode ser uma medida indireta de atributos do solo e, para a Amazônia

Central, as características do solo foram relacionadas com a altitude ao longo de uma catena

(Chauvel et ai, 1987). Em florestas de terra fírme ao norte de Manaus, a combinação de duas

variáveis topográficas - declividade e altitude acima da drenagem mais próxima - permite

classificar as unidades topográficas da catena (Figura 2). A topografia imatura da cabeceira é

íngreme e a topografia mais madura tem declividade mais suave.
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Platô - muito argiloso e bem drenado

Vertente -argiloso e bem drenado

^ Zonas Podzóiicas- intermediária e mal drenado

^  Fundos de Vales- arenosa e encharcado

Figura 2. Quatro tipos de unidades topográficas. Zonas podzóiicas arenosas são encontradas
na parte inferior de catenas e ausentes ou pouco desenvolvidos na parte superior (cabeceira).
Fonte: Lucas, 1988.

As unidades topográficas apresentam características de solo bem distintas: (1) solos do

platô correspondem ao "Latossolo Amarelo Álico" e textura muito argilosa; (2) solos de

vertente caracterizam-se em "Podzols Vermelho Amarelo Álico", com textura argilosa; (3)

solos de transição na parte inferior do vertente, como "Podzolicos Hidromórficos", com

textura intermediária e; (4) os solos do baixio, ou fundo de vale, como "Gley Pouco Úmico" e

textura arenosa (Ranzani & de Podestá, 1984 apud Kahn & Castro, 1985). Outros fatores

relacionados com a topografia são a drenagem e hidrologia do solo, que também influenciam

na criação de diferentes condições geoquímicas entre as partes baixas e altas do declive de

uma paisagem (Lucas & Chauvel, 1992). No platô e na parte superior do vertente (tipos 3 e 4,

Figura 2), os solos são argilosos e bem drenados, na parte inferior do vertente ocorre a zona

de transição (zonas podzóiicas) com solos mal drenados e nos fundos dos vales ocorrem solos

encharcados (área alagável sazonalmente) (Kahn & Castro, 1985).

Na Guiana Francesa foi encontrada relação entre a composição de espécies arbóreas e

a hidrologia do solo, a qual foi analisada em uma seqüência de oito categorias, desde solos

bem drenados até condições hidromórflcas de solo. Os autores concluíram que a drenagem do

solo é o principal fator estruturando os padrões de distribuição espacial local das espécies

(Péllisier etal, 2001).



Diante do exposto, os MDEs tomam-se boas ferramentas para estudos ecológicos que

visem elaborar modelos preditivos topográficos para prever a distribuição de espécies. E

modelos preditivos da distribuição de A. canelilla podem ser utilizados para o manejo,

selecionando áreas de maior ocorrência de indivíduos da espécie, e também para conservação,

mantendo os indivíduos em áreas de baixa ocorrência. A espécie Aniba canelilla possui

interesse comercial devido a produção de óleo essencial para perfumaria, cosmética e

medicina, e também, uma menor procura comercial madeireira para construção.



Objetivos

Objetivo geral

Analisar a distribuição espacial de indivíduos adultos (DAP acima de 40 cm) da

espécie Aniba canelilla (H.B.K.) Mez. em área de manejo florestal madeireiro.

Objetivos específicos

i. Elaborar um modelo preditivo topográfico para probabilidade de ocorrência da

espécie Aniba canelilla (H.B.K.) Mez. em área de treinamento,

ii. Validar o modelo preditivo topográfico em um local diferente da área de

treinamento;
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Material e métodos

Descrição da área de estudo

A área de estudo abrange duas fazendas que pertencem à empresa madeireira Precious

Woods Amazon (PWA), a fazenda Dois Mil e a Saracá, com aproximadamente 64.030 e

40.578 hectares, respectivamente. A PWA está localizada no município de Itacoatiara, estado

do Amazonas (AM) e sua área florestal encontram-se entre as latitudes 2° 43' e 3° 04' S e

longitudes 58 ° 31' e 58° 57' W (Smart Wood, 2002) (Figura 3).

Amazônia Legal

Amazonas

PWA

i  ftacoatiara

Lco o;'.

.•gtnda

) Fazanda Saracá
—I Fazanda Dol» Mill

Figura 3. Mapa de localização das fazendas Dois Mil e Saracá, pertencentes à madeireira
Precious Woods Amazon (PWA), município de Itacoatiara, estado do Amazonas. O círculo
vermelho envolve a UPA Kl, onde foram selecionadas as matrizes de coleta {capítulo 2).

O clima local está classificado, segundo Kõppen, como Grupo Climático A (Clima

Tropical Chuvoso), abrangendo o tipo e variedade climática Amw (chuvas do tipo monções).

A precipitação pluviométrica anual é de cerca de 2.200 mm, com menor volume mensal entre

agosto e outubro. A temperatura média é de 26° C e a umidade relativa do ar é de 80%. Os

solos estão classificados no grupo dos Latossolos Amarelos Distróficos, de acordo com o

Mapa Geral de Solos do Brasil. A área está inserida na microrregião Médio Amazonas, com

baixa fertilidade natural, alta toxidez de alumínio e solos de textura argilosa

(RADAMBRASIL, 1978).

O relevo é típico de floresta de terra firme da Amazônia Central, com áreas de platôs,

vertentes e baixios (Ribeiro et ai, 1999). A floresta da área de estudo está classificada como

floresta ombrófila densa de terras baixas da sub região de baixos platôs da Bacia Amazônica.

Esta floresta caracteriza-se em função de um clima quente com elevadas precipitações. A
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floresta cresce sobre os platôs de origem Terciária e sobre terraços de rios recentes ou mais

velhos. Na cobertura vegetai podem-se observar vários estratos, formados de plantas

herbáceas ou lenhosas, subarbustos, arbustos e finalmente de indivíduos arbóreos

(RADAMBRASIL, 1978).

Coleta de dados

As fazendas são divididas em compartimentos, chamados de Unidades de Produção

Anual (UFA), que são geralmente delimitados por microbacias, variando de 1000 a 5000 ha.

A UFA é dividida em subunidades retangulares, chamadas de talhão, que possuem 10 ha (400

X 250m). Cada talhão é dividido em filas transversais de 25 em 25 metros, onde é realizada a

orientação da prospecção e exploração. A prospecção tem como objetivo mapear as espécies

comerciais e potencialmente comerciais, que tenham um DAF (diâmetro medido à altura 1,3

m do solo) acima de 40 cm. A equipe da prospecção é composta por um líder na fila e dois

técnicos distantes 12,5 metros entre si do lado direito e outros dois do lado esquerdo, e

percorrem 250m sentido sul-norte. Foram anotados em ficha de campo os seguintes dados:

nome vulgar da espécie, DAF, condições da qualidade da madeira e localização relativa à

linha principal. Ao final da trilha fazem o mesmo procedimento sentido norte-sul.

As localizações relativas das árvores são transformadas em pontos georreferenciados,

com a inserção destes pontos em um SIG, juntamente com as informações coletadas de cada

árvore. O ponto inicial (0,0) de cada talhão é gravado no GFS e esta metodologia de mapear

as árvores tem como objetivo diminuir o erro associado ao GFS dentro de área com cobertura

florestal. Os dados da fazenda Dois Mil foram coletados entre os anos de 1995 e 2001 e da

Fazenda Saracá entre 2003 e 2006. Os pontos georreferenciados e o banco de dados de Aniba

canelilla da Fazenda Dois Mil e Saracá foram fornecidos pela gerência da empresa FWA.

O modelo preditivo da distribuição de Aniba canelilla terá as seguintes variáveis

preditoras: (1) declividade e (2) altura acima da drenagem mais próxima. Ambas variáveis

foram extraídas do MDE-SRTM, com células de 90x90m, fornecido gratuitamente pela

NASA. O MDE-HAND foi fornecido pelo INFE, nas mesmas células de 90x90m e o cálculo

da variável altura acima da drenagem mais próxima pode ser visto em Rennó, et al. (2008).

Foi selecionada a Fazenda Dois Mil para realizar o treinamento do modelo preditivo e

a Fazenda Saracá para validar o modelo (Figura 4).
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Figura 4. Fazenda Dois Mil (área de treinamento) e Fazenda Saracá (área de validação).
O programa de geoprocessamento Idrisi Andes foi utilizado para a análise dos dados.

Este aplicativo inclui uma rotina de regressão logística que reporta os diversos indicadores de
qualidade do ajuste na área de treinamento, descritos na introdução. Para facilitar alterações e
fiscalizar erros, as etapas foram gravadas em um arquivo de texto contendo todas as linhas de
comando. Os passos são resumidos a seguir.

(A) Importar as imagens MDE-HAND e MDE-SRTM (altura absoluta), em formato
Geotiff.

(B) A partir do MDE-SRTM, calcular a declividade de cada célula criando o MDE-SRTM
(declive);

Arvortt d* pctctOM

8RTM McRvIdad* (graua)
Hign 17 142

MlOw o

Figura 5. MDE-SRTM (declive) com os limites da Fazenda Dois Mil. Cada célula possui
valor de declividade.

(C) Transformar os shapefiles de pontos das árvores da fazenda Dois Mil de formato vetorial
(*.vct) para formato raster {*.rst) usando a mesma resolução espacial dos MDEs;
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Figura 6. Pontos convertidos em raster com o mesmo tamanho de célula (90x90m) dos
MDEs. As células em amarelo receberam categoria 1 (presença da espécie)

Para realizar a regressão logística no Idrisi, foi necessário criar duas imagens booleanas

(imagem binária ou lógica), uma identificando as células com árvores e a outra identificando

todas as células dentro da área de treinamento (Figura 7).

• ♦%

•  t .

' ' *

• V ■ m

3a if. ' ;
*1. , ,

'•iPt

. iV.ÍK . V-,
■ _ f

• •!

g. bool«anj faz

Figura 7. Imagens booleanas com valor "1" (branco) e "O" (preto), (a) imagem com presença
(1) e ausência (0) da espécie Aniba canelilla na área da Fazenda Dois Mil (b) imagem com
categoria "1" para todas as células dentro dos limites da Fazenda Dois Mil e "O" para as
células fora deste limite.

Análise dos dados

Análise Preliminar das Áreas cie Treinamento e Validação

Foi realizada uma análise preliminar dos dados com o objetivo de (1) comparar a

densidade da espécie entre as duas áreas e (2) avaliar três premissas para formulação e

aplicação do modelo na área de treinamento e validação, respectivamente.
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A densidade de indivíduos foi calculada a partir do número de indivíduos (pontos

georreferenciados das árvores) em cada fazenda (ha). A densidade de células de presença foi

calculada após conversão dos pontos (formato shape) em células de presença (formato raster),

também em cada fazenda (ha).

Para avaliação das premissas, a altura acima da drenagem mais próxima foi dividida

em classes com 6 metros de intervalo e o declive em classes de um grau. Assim, a proporção

de área topográfica (número de células totais por classe / número de células totais da área) e a

proporção de presença de Aniba canelilla (número de células de presença/ número de células

por classe) foram calculadas. Os gráficos de dispersão foram plotados no programa Excel,

onde o eixo Y é a proporção analisada (de área topográfica ou de presença), e o eixo X são as

classes topográficas (altura ou declive) para as duas áreas (treinamento e validação). As três

premissas avaliadas foram:

Premissa 1. O modelo preditivo ajustado não pode ser validado em outra região onde

o intervalo das variáveis preditoras estiver fora daquele encontrado na área de treinamento;

Premissa 2. A proporção de células com presença de árvores deve representar a

probabilidade de ocorrência preditiva da espécie. A queda da densidade, ou a baixa ocorrência

da espécie, pode estar relacionada com menor disponibilidade de áreas na paisagem e

influenciar o modelo. O limiar de inclusão depende do número de árvores esperadas nestes

extremos, sob o modelo nulo de ausência de preferência por habitat. Foi considerado o

número de árvores menor que dez como o limiar de inclusão, pois abaixo deste valor não é

mais possível atribuir significância entre o esperado e o observado. Estes limiares são

encontrados nos histogramas de freqüência das classes de alturas e de declividades elaborados

no programa Idrisi Andes. No caso da regressão logística, cumprir esta segunda premissa é

menos importante que na regressão linear, pois será pequena a alavancagem causada por

apenas dez células;

Premissa 3. Se houver um pico de proporção de presença da espécie no meio de uma

variável preditora nas áreas de treinamento ou validação, a curva em S não poderá ser

ajustada.

A amplitude de valores no eixo X e os gráficos de proporção de presença da espécie

permitem examinar a premissa / e a premissa 3, respectivamente. O corte (limiar de inclusão)

foi realizado para satisfazer à premissa 2, excluindo alturas e declives extremos, acima dos

quais, no modelo nulo, se espera apenas dez células de presença.
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Modelo losístico

A regressão logística foi feita no programa Idrisi Andes, onde as duas imagens do

MDE (MDE-HAND e MDE-SRTM_declive) foram as variáveis independentes e a imagem

binária de presença/ausência (Figura 5a) foi a variável dependente. A imagem binária com os

limites da fazenda (Figura 5b) foi utilizada como "máscara" para excluir áreas que não seriam

analisadas.

A validade da regressão logística é testada razão de verossimilhança {Likelihood-

Ratio), ou teste G, que utiliza a distribuição do qui-quadrado (x^), com graus de liberdade

igual ao número das variáveis independentes incluídas no modelo (Venticinque et ai, 2007).

Com isso, obtém-se o modelo logístico preditivo que calcula a probabilidade de ocorrência

(p) a partir da inserção das variáveis topográficas na seguinte equação:

p= 1 ou p= e'

l+e"^ 1+e^

z = função linear da variável explanatória;
z = í>o + bix, + b}Xf,
bo^ constante;
bi, b2 = coeficientes;
Xt, X2 = variáveis explanatórias (declive e altura acima da drenagem mais próxima).

Também é obtida uma imagem com a distribuição da probabilidade de ocorrência

calculada para cada célula por meio do modelo logístico preditivo gerado na área de

treinamento.

Desempenho do modelo loeístico na área de treinamento

*Matriz de confusão

Após aplicação do modelo logístico na área de treinamento, o programa Idrisi Andes

calcula os índices de ajuste do modelo. Ele faz uma "reclassificação de casos" para calcular o

valor de corte {threshold). Este ponto limiar é um valor de probabilidade predito pelo modelo.

Acima deste limiar o modelo prediz presença da espécie e abaixo prediz ausência (Figura 1).

Os dados de probabilidade preditos são confrontados com os dados de presença/ausência

observados (Liu et al. 2005).

Caso a presença preditiva não combine com a observada, tem-se o falso positivo (FP)

e, caso combine, tem-se o verdadeiro positivo (VP). E para as células de ausência preditivas,

tem-se o falso negativo (FN) e o verdadeiro negativo (VN). A matriz de confusão é montada
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com estes valores para calcular o poder de predição positivo (PPP) e do poder de predição

negativo (PPN). Quando o PPN é maior que o PPP, as células de ausência têm maior predição

do que as células de presença na geração do modelo. Um threshold com valor 0,5 é

usualmente utilizado em ecologia, porém este limiar é escolhido para maximizar o acordo

entre os dados observados e preditivos (Liu et al. 2005).

O valor de ROC {Receiver Operating Characteristic) é calculado plotando os valores

de FP e VP nos eixos xcy, respectivamente (Fielding & Bell, 1997). A área abaixo da curva

(AUC-Area Under the Curve) do ROC plot é calculada e um valor entre 0,5 a 1,0 será um

modelo ajustado (Deleo, 1993 apud Fielding & Bell, 1997). Os dados de ausência/ presença

foram exportados para o programa estatístico R 2.9.1 (R Core Development Team 2009) para

montar o gráfico do modelo logístico em função da variável preditora.

*Tabela de sucesso de predição

Para testar a capacidade preditiva do modelo será montada uma tabela de sucesso de

predição, contendo as seguintes variáveis expressas:

índice de acerto de presença = Resposta/ Nj;

Resposta = S Pi !

Pi é a probabilidade de ocorrência estimada pelo modelo para cada célula de presença;

Nj é número de células de presença;

Probabilidade de ocorrência ao acaso = Nj/Nt ;

Nt é número de células total na área de treinamento;

Estes parâmetros refletem a probabilidade esperada e observada, respectivamente, e a

sua relação indica o nível de acerto do modelo, ou seja, o quanto melhora a predição em

relação ao acaso, calculada da seguinte forma:

Acréscimo de acerto do modelo = índice de acerto de presença - 1

Probabilidade de ocorrência ao acaso
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Validação do modelo

A área da fazenda Saracá foi escolhida para validar o modelo e avaliar se ele é

aplicável em outras áreas. O modelo logístico elaborado na área de treinamento foi aplicado

na área de validação para determinar a probabilidade de ocorrência em cada célula nesta nova

área. As variáveis preditoras significativas foram inseridas no modelo logístico. A

probabilidade de ocorrência foi calculada por meio de álgebra de mapas no programa Idrisi

Andes. A capacidade preditiva do modelo na área de validação também foi avaliada pela

tabela de sucesso de predição.

Resultados

Análise Preliminar das Áreas de Treinamento e Validação

A densidade de células de presença foi menor que a densidade real dos indivíduos

(Tabela 1). Isto ocorreu devido à ocorrência de células (90x90m) com mais de um indivíduo.

Tabela 1. Número e densidade média dos indivíduos e das células de presença nas áreas de
treinamento e validação

Área Num. Densidade Num. células Densidade

Indivíduos (n.ind./ha) presença (n.céL/ha)

Treinamento 1141 0,0178 1080 0,0168

Validação 416 0,0102 397 0,0097

Percebe-se que a espécie Aniba canelilla é rara nas duas áreas de estudo, pois tanto a

densidade de indivíduos quanto a densidade de células de presença foi menor que um por

hectare. A área de validação possui menor densidade (de indivíduos e de células de presença)

que a área de treinamento. Este é um resultado importante, já que a probabilidade de

ocorrência da espécie está relacionada com sua densidade.

As três premissas foram avaliadas pela análise dos seguintes gráficos de dispersão

(Figuras 8 e 9).
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Premissa 1. A altura e o deciive ocupam intervalos similares nas duas áreas, de 0-80m

e de 0-18 graus, respectivamente. Portanto, a primeira premissa examinada é obedecida.

Premissa 2. Dez células com presença da Aniba canelilla correspondem a 0,9% das

células na área de treinamento e 2,5% das células na área de validação. Estas porcentagens

correspondem à aceitação das áreas menor ou igual à 60 m de altura HAND e menor ou igual

à 11 graus de declividade para a área de treinamento. Na área de validação devem ser

consideradas apenas as áreas com 65 m ou menos de altura HAND e 13 graus ou menos de

inclinação. Percebe-se no gráfico que acima destes limiares de inclusão (60 m e 11 graus) há

pouca área disponível (Figura 8b e 9b) para a ocorrência da espécie, podendo subestimar a
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probabilidade nestes intervalos. Para formulação do modelo logístico será utilizado os limites

calculados na área de treinamento para satisfazer esta premissa.

Premissa 3. As duas áreas avaliadas não apresentaram o pico de proporção de

presença (Figura 8a e 9a) com o limiar de inclusão. Para a variável altura HAND, a espécie

apresentou relação linear até a altura do corte e a variável declive não apresentou relação.

Predicão do modelo

Ao total foram analisadas 72.956 células para área de treinamento, com 1.037 células

classificadas como "presença" que receberam valor "1" e 71.919 classificadas como

"ausência" e receberam valor "O". O resultado do modelo preditivo topográfico testado por

meio da regressão logística foi significativo de acordo com teste G. A tabela 2 abaixo ilustra

os resultados.

Tabela 2. Resultado dos parâmetros obtidos pela regressão logística no Idridi Andes

Constante (fio) fii (hand) fi2 (declive) Pseudo G

-4,8355 0,0265 -0,0159 0,02 196,99

O modelo logístico foi significativo, conforme valor de G e a tabela do O baixo

Pseudo indica um baixo ajuste do modelo, pois foi um valor abaixo do aceitável (0,2). O

valor de corte {threshold) calculado para montar a matriz de confusão foi de 0,0326. A

percentagem de falso negativo (FN) indica maior erro tipo II. O poder de predição positivo

(PPP) menor que o poder de predição negativo (PPN) indica maior influência das células de

ausência na formulação do modelo (Tabela 3). O valor de AUC calculado indica um bom

ajuste pelo ROC plot.

Tabela 3. Reclassificação de casos com o novo threshold

Threshold AUC Falso positivo

(%)

Falso negativo

(%)

PPP

(%)

PPN

(%)

0,0326 0,63 1,43 97,68 2,31 98,59

O gráfico da regressão logística com cada variável preditora pode ser visualizado na

Figura 10.
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Como o declive não foi significativo, esta variável foi retirada do modelo preditivo

topográfico. Com isso, para estimar a probabilidade de ocorrência de Aniba canelilla em cada

célula foi utilizada somente a altura acima da drenagem mais próxima (xi) no modelo

logístico de predição. O modelo preditivo topográfico aplicado na área de validação se

apresenta da seguinte forma:

p= e
-4,835 + 0,0265* xl

1 +e' 1 + ç-4,835 + 0,0265 *xl

O mapa da distribuição da probabilidade de ocorrência para área de treinamento foi

resultado da regressão logística realizada no programa Idrisi Andes (Figura 11).



21

•  Aniba canelilU

Probabilidade de ocorrência

■■0 00666 - 0.0106
■■00107 - 0015

00151 -00204

■■0 0205 - 0 0269
■■ 0.027 - O 0372

Figura 11. Distribuição das probabilidades de ocorrência e dos pontos referentes às árvores
de Aniba canelilla na área de treinamento.

A capacidade preditiva do modelo foi testada pela análise dos parâmetros ilustrados a
seguir na tabela de sucesso de predição.

Tabela 4. Tabela de sucesso de predição para área de elaboração do modelo

índice de acerto Prob. de ocorrência Acréscimo de acerto

de presença da presença ao acaso de presença

0,01691 0,01424 0,1897

Pode-se perceber que o modelo teve um pequeno acréscimo de acerto de presença e
baixa capacidade de prever a distribuição da espécie na área de treinamento. Esta tabela de
sucesso analisa somente a capacidade preditiva para a área de treinamento, onde o modelo foi

elaborado. No entanto, para saber se o modelo preditivo topográfico possui capacidade de

predição em outras áreas é necessário validar o modelo.

Validação do modelo

O modelo preditivo topográfico foi aplicado na área de validação e a distribuição das
probabilidades de ocorrência pode ser visualizada na Figura 12. A tabela de sucesso de
predição também foi montada para analisar a capacidade preditiva do modelo na nova área
(Tabela 5).
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Tabela 5. Análise da capacidade preditiva da probabilidade de ocorrência do modelo
elaborado na área de validação

—/

índice de acerto Prob. de ocorrência da Acréscimo de acerto

de presença da presença ao acaso de presença

0,02154 0,0084 1,5768

O modelo preditivo topográfico elaborado na área de treinamento possui boa
capacidade preditiva na área de validação, pois o acréscimo de acerto de presença foi de
aproximadamente 1,58. Este valor indica que o modelo possui maior predição da
probabilidade de ocorrência que ao acaso.
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Discussão

Espécie rara

Os valores de baixa densidade de células de presença por hectare demonstraram que a

espécie Aniba canelilla é rara na paisagem. Com isso, a probabilidade de ocorrência ao acaso

e a probabilidade de ocorrência predita pelo modelo também terão valores baixos. A relação

desigual de células de presença (1.037) e células de ausência (92.956), com 90 vezes mais

para a categoria de presença, explica a raridade da espécie. Quando um modelo possui mais

dados de ausência da espécie do que dados de presença, a predição de sua ocorrência é

dificultada devido à maior influência no modelo dos locais de ausência (Wiser et ai, 1998).

Os resultados da predição do modelo topográfico demonstraram baixos valores de

probabilidade de a espécie ocorrer (máximo de 4%) e locais com alta probabilidade de

ocorrência sem a presença da espécie (figura 11, p.21). A baixa ocorrência em locais

favoráveis pode ser explicada por outras causas ecológicas, como competição, predação,

dispersão limitada e extinção, características de espécies raras, ou também, por efeitos

aleatórios (Wiser et al, 1998). Estes fatores ecológicos devem considerados para a

formulação de modelos preditivos de espécies raras.

Variáveis indiretas e MDE

Apesar das variáveis preditoras indiretas não terem relação direta com a fisiologia e

ecologia da espécie, elas são facilmente medidas no campo. Além disso, possuem boa

correlação com variáveis de recursos (são consumidas diretamente pelo organismo) e com

variáveis diretas (que possuem influência fisiológica, mas não são consumidas) (Guisan &

Zimmermann, 2000). Os Modelos de Elevação Digital (MDE), neste contexto, tomam-se de

extrema importância para modelagem preditiva topográfica, pois fornecem dados preditivos

ambientais indiretos de fácil aquisição e baixo custo. E, também, podem explicar padrões de

distribuição de uma espécie de interesse conservacionista ou de manejo, como o caso da

espécie Aniba canelilla. As variáveis preditivas indiretas do modelo explicam variáveis de

recursos e variáveis diretas, as quais são de difícil mensuração em grandes áreas (Austin,

2002, in Beck et ai, 2005). Como por exemplo, a variável declive está relacionada com a

radiação solar (Austin, 2007) e a variável altura acima da drenagem mais próxima relacionada

com condições hidrológicas e nutrientes no solo (Rennó et al, 2008). Quando a espécie

possui distribuição espacial não-randômica a combinação destas duas variáveis indiretas pode

indicar habitats específicos de sua ocorrência.
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Áreas de treinamento e área de validação

A análise preliminar ilustrou como a espécie se distribui entre as duas áreas. A menor

densidade na área de validação influenciou as estimativas de probabilidade de ocorrência

nesta área, discutidas mais a frente. As premissas estabelecidas para a modelagem preditiva

topográfica foram cumpridas. O limiar de inclusão retirou áreas com poucas células

disponíveis, o que poderia interferir na formulação do modelo. Porém a aplicação do modelo

se limita às áreas com altura acima da drenagem mais próxima até 60 m e declive até 11

graus. Acima destes limites o modelo não poderá fazer estimativas confiáveis. Por isso toma-

se importante fazer uma análise preliminar na área que se deseja aplicar o modelo e também

seguir as premissas estabelecidas.

Formulação do modelo

o modelo não apresentou um bom ajuste dos resultados (Pseudo R =0,02, sendo

necessário um valor acima de 0,2). Os parâmetros obtidos a partir da matriz de confusão

explicam este baixo ajuste do modelo. Os valores de poder de predição e de falsos positivos e

negativos foram bem distintos, indicando que as células de ausência possuem maior poder de

predição. Assim, o modelo possui maior erro tipo II, ou seja, prediz ausência em células de

presença. Este fator ilustra a dificuldade de criar modelos preditivos para espécies raras, pois

sua probabilidade de ocorrência é muito baixa e as células de presença influenciam pouco no

modelo.

A curva-resposta apresenta maior amplitude do intervalo de confiança a partir de 40

metros de altura acima da drenagem mais próxima (Figura 10a, p.20). Com isso, as

estimativas dos parâmetros se encontram mais dispersos em relação à curva a partir desta

altura. Isto pode estar ocorrendo devido à proporção de presença diferenciar entre as duas

áreas nesta classe de altura (Figura 8a, p.l8) e, assim, o modelo pode estar estimando maior

probabilidade de ocorrência em locais com menor ocorrência da espécie na área de validação.

O mapa de distribuição da probabilidade de ocorrência ilustra este fato (figura 11, p.21).

A tabela de sucesso de predição na área de treinamento apresentou pequeno índice de

acerto de presença (~0,017), valor muito abaixo de um índice perfeito (1,0) para a capacidade

preditiva do modelo. Isto ocorre devido aos baixos valores de probabilidade de ocorrência ao

acaso (-0,014), pois há poucos indivíduos da espécie adulta em relação ao número de células

totais avaliadas. A relação entre a probabilidade estimada e a observada, medida pelo

acréscimo de acerto de presença, foi pequena também (-0,2). O mapa da distribuição da

probabilidade de ocorrência na área de treinamento ilustra esta baixa capacidade de predição
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do modelo (figura 11), com alto valor de probabilidade de ocorrência em locais que não há a

presença da espécie. O acerto do modelo aumentará na medida em que estime maiores

probabilidades de presença nas células efetivamente ocupadas. Para confrontar esta

capacidade de predição o modelo foi aplicado em outra área para validação.

Validação do modelo

O resultado da tabela de sucesso de predição indicou um bom acréscimo de acerto de

presença (1,57) na aplicação do modelo na área de validação. A Figura 12 (p.22) ilustra a

capacidade de predição do modelo, onde os indivíduos de Aniba canelilla observados se

encontram em locais com maior probabilidade de ocorrência estimada. Mas, pode-se perceber

que a probabilidade de ocorrência ao acaso foi quase duas vezes menor para área de validação

em relação à área de treinamento. Este fato pode ter resultado um melhor acerto de presença

do modelo. A probabilidade de ocorrência ao acaso está relacionada diretamente com a

densidade da espécie na área de análise e, conforme tabela 1 (p.l7), a densidade de células de

presença/ha é menor na área de validação. Este fato leva ao resultado final da boa capacidade

de predição do modelo, pois áreas com menores densidades terão maior acerto de presença

devido o modelo estimar maiores probabilidades de ocorrência que ao acaso.

Habitai da espécie Aniba canelilla

O modelo preditivo topográfico prediz maior probabilidade de ocorrência da espécie

Aniba canelilla em locais com maior altura acima da drenagem mais próxima. Pode-se inferir

que a espécie ocorre em áreas de platô e vertentes, possuindo relação com solos muito

argilosos e argilosos à arenosos, respectivamente (Lucas, 1988). E também, com solos bem

drenados e lençol freático profundo (Rennó et ai, 2008). Conforme Clay et al. (2000) e

Ribeiro et al. (1999) a espécie Aniba canelilla ocorre em terra firme, geralmente em platôs e

vertentes, cresce em solos moderamente arenosos a muito argilosos, bem drenados, e em solos

rico em nutrientes. A sua relação com a variável preditora da altura acima da drenagem mais

próxima está de acordo com a literatura, mas o modelo apresenta algumas limitações.

A primeira limitação é a raridade da espécie. Os dados sobre espécies raras são

escassos e provavelmente estão ausentes em sítios favoráveis devido aos aspectos de

dispersão ou mortalidade (Wiser et ai, 1998). Com isso, as células de ausência não são

influenciadas somente pelas variáveis indiretas medidas. A segunda limitação é a utilização de

dados somente de indivíduos adultos, acima de 40 cm. Há células categorizadas de ausência

que pode haver a presença de indivíduos jovens, com DAP menor que 40 cm, e que não foram
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incluídos. Este fato pode superestimar o número de células de ausência e limita o modelo. E a

terceira limitação é a sua aplicabilidade. Os modelos que utilizam parâmetros indiretos só

podem ser aplicados em uma extensão geográfica limitada (Guisan & Zimmermann, 2000).

Isto se deve ao fato de que regiões distintas com a mesma posição topográfica podem

apresentar uma combinação de gradientes diretos e de recurso diferentes.

Assim, é necessário testar outras técnicas de modelagem mais adequadas para a

característica de raridade da espécie, incluindo indivíduos com menores DAPs. Os Modelos

Generalizados Aditivos (GAM), os quais são considerados uma extensão dos GLM e vêm

crescendo em modelagem da distribuição de espécies (Austin, 2007). São modelos com um

método mais versátil e com resultados mais satisfatórios nessa área de pesquisa (Guisan &,

Zimmermann, 2000). Outra técnica de modelagem que leva em consideração a raridade da

espécie é o Locally Weighted Regression (LOWESS), que define melhor os limites da espécie

e a curva-resposta torna-se mais realista, incorporando a teoria de nicho com "suavizações"

no modelo ao longo do gradiente ecológico (Austin, 2007).

Conclusões

Pode-se concluir que a espécie Aniba canelilla possui relação com a variável altura

acima da drenagem mais próxima, caracterizando áreas de platôs ou vertentes.

A modelagem de sua distribuição espacial utilizando variáveis indiretas topográficas

apresentou limitações, principalmente devido à sua raridade na paisagem.

Propõem-se outras técnicas de modelagem que levem em consideração a raridade da

espécie Aniba canelilla e, com isso, eliminar os erros na modelagem quando há muitas células

de ausência, ou muitos "zeros" no modelo logístico.

A extensão da aplicabilidade do modelo (qualificação) mostrou-se satisfatória em área

adjacente ao local de treinamento. Porém, a baixa probabilidade de ocorrência máxima

(0,037) estimada pelo modelo demonstra que sua extrapolação deve ser cautelosa e suas

limitações levadas em consideração.



CAPITULO 2

PRODUÇÃO DE ÓLEO ESSENCIAL E BIOMASSA DE GALHOS E FOLHAS DA

COPA E DA REBROTA APÓS PODA DE Aniba canelilla (H.B.K.) Mez.

(LAURACEAE) NA AMAZÔNIA CENTRAL
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Introdução

As plantas produzem uma variedade de compostos orgânicos, chamados de

metabólitos secundários ou especiais, e diferem do metabolismo primário por não

apresentarem funções diretas no crescimento da planta. Os metabólitos secundários possuem

funções ecológicas nos vegetais, como: (1) proteção contra herbívoros e microorganismos

patogênicos; (2) atrativos de animais polinizadores e dispersores e (3) agentes na competição

planta-planta e na simbiose planta-microorganismos (Taiz & Zeiger, 2009). Os óleos

essenciais são metabólitos especiais constituídos principalmente de duas classes químicas, os

terpenos e fenilpropanos. Os óleos voláteis são sintetizados, armazenados e expelidos para o

ambiente por estruturas epidérmicas, chamadas de células oleíferas, glândulas secretoras ou

tricomas. Os óleos essenciais podem variar seu rendimento e composição química de acordo

com alguns fatores, tais como os órgãos constituintes, estágios de desenvolvimento

(ontogenia), estações climáticas e entre outros (Sangwan et ai, 2001).

Um levantamento da flora aromática na Amazônia criou um banco de dados com 12

famílias (Piperaceae, Asteraceae, Myrtaceae, Lamiaceae, Annonaceae, Lauraceae,

Euphorbiaceae, Verbenaceae, Scrophulariaceae, Anacardiaceae, Burseraceae e Rutaceae) e

350 espécies aromáticas (Maia e Andrade, 2009). Estes mesmos autores afirmam que o óleo

essencial de muitas destas espécies pode ser utilizado nos mercados de fragrâncias,

cosméticos, agricultura e pesticidas orgânicos. Uma revisão bibliográfica sobre a importância

econômica sobre a família Lauraceae apresentou 12 gêneros e 52 espécies, sendo que o

gênero Aniba possui alto valor econômico devido sua produção de óleo essencial (Marques,

2001).

Porém, a utilização do tronco de espécies arbóreas para a produção comercial de óleo

essencial pode causar um grande impacto na população da espécie oleífera. Um exemplo

deste fato foi o que aconteceu para as populações naturais da espécie Aniba rosaeodora (pau-

rosa). De acordo com a Instrução Normativa n° 06 de 2008 (MMA, 2008), a espécie se

encontra na lista de espécies da flora brasileira ameaçadas de extinção, devido principalmente,

o uso de corte raso para produção de seu óleo essencial.

Assim, métodos de extração não madeireira, como os galhos e as folhas, podem ser

alternativas viáveis para produção de óleo essencial de espécies arbóreas na Amazônia.

Porém, a retirada de qualquer parte da planta pode causar um impacto no indivíduo ou até

mesmo sua morte e, por isso, deve-se conhecer a resposta da planta à extração de um recurso

não madeireiro (Ticktin, 2004). A poda é uma técnica de manejo que pode ser utilizada para
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coletar os galhos e as folhas para a produção de óleo essencial de Aniba canelilla. Para isso, é

necessário avaliar a rebrota como indicador de reposição do recurso extraído e também, a

produção de óleo dessa biomassa da rebrota.

A poda de 100% da copa de Aniba rosaeodora em plantio de três anos triplicou a

biomassa da rebrota em relação à biomassa podada após 12 meses enquanto o plantio de cinco

anos caiu pela metade, indicando maior capacidade de rebrota em indivíduos mais novos

(Takeda, 2008). Esta mesma pesquisa avaliou a produção de óleo essencial da rebrota após

poda e demonstrou maior rendimento para as folhas (4,11%) do que para os galhos (2,68%),

variando entre os órgãos da planta (Takeda, 2008). Além de avaliar a rebrota como resposta

da planta é necessário identificar fatores que possam influenciar a produção de óleo essencial

e de sua biomassa após poda. Com isso, podem-se extrair recursos não madeireiros

provenientes de populações naturais de forma mais eficiente com o objetivo de produzir óleo

essencial.
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Revisão Bibliográfica

Óleo essencial de Aniba canelilla

Um trabalho de Silva et al. (2009) encontrou os seguintes compostos químicos no óleo

essencial de folhas Aniba canelilla: p-pineno, a-pineno, p-felandreno, linalol, a-terpineol, 1-

nitro-2-feniletano, eugenol, a-copaeno, (Z)-cariofileno, (E)-cariofileno, a-humuleno, P-

bisaboleno, ô-cadineno, cariofileno óxido. O óleo essencial da madeira apresentou 1% de

eugenol, 15% de metileugenol e 80% de l-nitro-2-feniletno, com rendimento de 0,7-1,0%

(Gottlieb e Magalhães, 1960). A figura 1 ilustra as fórmulas químicas dos compostos

majoritários do óleo essencial de Aniba canelilla.
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Figura 13. Compostos majoritários do óleo essencial de Aniba canelilla: (A) l-nitro-2-
feniletano; (B) eugenol; (C) metileugenol. Fonte: Lupe, 2007.

O composto l-nitro-2-feniletano é uma molécula rara nos produtos naturais e é

derivada da fenilanina (Lupe, 2007). Estudos sugerem atividade analgésica deste composto

(Lima et al. 2008) e alta toxicidade contra Candida albicans (Oger et al. 1994). Este

composto também possui valor comercial para as indústrias alimentícias e de cosméticos

(Silva et al. 2009). O uso do eugenol se destaca na área odontológica e, também, na indústria

de perfumaria e higiene (Costa, 2000). Na indústria alimentícia ele é utilizado como matéria

prima na obtenção da vanilina, empregada na aromatização de doces, chocolates, sorvetes e

tabaco. O metileugenol é um alilbenzeno muito utilizado como condimento e, geralmente, é

extraído do óleo de cravo {Syzygium aromaticum Mer & Per) (Costa, 2000).

Um estudo, realizado no estado do Pará, analisou o rendimento e a composição

química de óleo essencial de Aniba canelilla e demonstrou pouca variação entre as partes

constituintes (0,8% na casca; 0,6% no tronco; 0,65% nas folhas) e estações climáticas (chuva

e seca) (Taveira et al, 2002). A percentagem média de l-nitro-2-feniletano foi de 86,8% e

86,5% respectivamente nas folhas e nos galhos durante a estação chuvosa e 40,13% e 57,6%

na estação seca. Já a concentração de metileugenol variou entre a casca (8,13%), as folhas
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(1,26%) e o tronco (14,56%). Os resultados de Taveira et ai, (2002) indicam que somente a

composição química variou entre estações climáticas e partes constituintes.

No entanto, o estudo de Silva et ai (2009) realizado no estado do Amazonas,

demonstrou que o rendimento de óleo essencial e a percentagem de l-nitro-2-feniletano

retirado das folhas de Aniba canelilla não variou entre estações climáticas. Além disso, o

composto metileugenol não foi encontrado em sua composição química, sendo considerado

como um marcador do óleo essencial provenientes do estado do Pará (Silva et ai, 2009).

O resultado preliminar de outro estudo com óleo essencial de Aniba canelilla, também

no estado do Amazonas, apresentou variação do rendimento entre as partes constituintes, com

0,8% em folhas e 0,2% em galhos. Porém não houve variação na percentagem de 1 -nitro-2-

feniletano, com de 71,2% em folhas e 68,2% em galhos e o compostos metileugenol foi

encontrado somente nos galhos finos (1,1%) (Lima et. ai, 2004). Um trabalho que comparou

o rendimento entre o tronco, galhos finos e a casca coletados durante a estação chuvosa

encontrou valores de 0,2%, 1,25% e 0,5%, respectivamente, e a % de 1-nitro-2-feniletano não

variou entre a casca e os galhos finos (Lima et ai 2007).

Percebe-se a produção de óleo essencial, tanto o rendimento quanto a composição

química da espécie Aniba canelilla pode variar entre regiões, estações climáticas e órgãos

constituintes.

Óleo essencial e órgãos constituintes da planta

O óleo essencial extraído da espécie Laurus nobilis (Lauraceae) é utilizado como

tempero e apresentou diferença no seu rendimento entre os seguintes órgãos: flores (0,18%),

folhas (0,57%), casca (0,68%) e tronco (0,07%) (Fiorini et ai 1997). Já o rendimento da

espécie duckei variou pouco entre folhas (1,5%), galhos finos (1,3%) e o tronco (1,1%)

(Chaar, 2000). A espécie arbórea Licaria martiniana teve rendimento nove vezes maior nas

folhas do no tronco e seu composto majoritário (P-cariofileno) também foi maior em folhas

(41,7%) do que no tronco (21,4%) (Alcântara et ai, 2010). O linalol, composto majoritário de

Aniba rosaeodora, apresentou pouca diferença entre as folhas (77,5%) e o tronco (86,5%),

indicando que as folhas podem ser utilizadas para a produção de óleo essencial sem acarretar

o corte da árvore (Lupe, 2007).
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Óleo essencial e estágios de desenvolvimento

Uma pesquisa analisou a qualidade e quantidade de óleo em clones da espécie

Eucalyptus polybractea em folhas com 3, 9, 21 e 33 meses provenientes dos rametas de

indivíduos jovens, intermediários e adultos (Goodger e Woodrow, 2009). Os resultados

demonstraram que o rendimento de óleo aumenta dos três aos nove meses e vai diminuindo

entre 21 e 33 meses e a % do composto principal cineole diferencia entre idade dos ramets e

também entre a ontogenia das folhas. Este estudo sugere a influência da ontogenia das folhas

na produção de óleo (Goodger e Woodrow, 2009). Um estudo em plantios de Aniba

rosaeodora demonstrou queda no rendimento de óleo essencial em plantios de cinco anos, em

relação ao de três anos, mas este resultado pode ter sido influenciado também pelos diferentes

espaçamentos entre os dois plantios (Takeda, 2008).

Óleo essencial e estações climáticas

Os principais parâmetros da sazonalidade climática que influenciam o rendimento e a

composição química de óleo essencial são a temperatura e a pluviosidade (Sangwan et ai,

2001). A avaliação da variação do rendimento de óleo essencial das folhas de Licaria canella

(Lauraceae) demonstrou que não houve variação entre a estação seca (1,2%) e a chuvosa

(1,3%) (Silva et al. 2009) e também para as folhas de Aniba rosaeodora com rendimento de

óleo de 2,3% e 2,1%, respectivamente (Lima et al, 2007 apud Takeda, 2008).

Porém, a espécie Baccharis trimera apresentou menor rendimento de óleo essencial no

período de inverno seco (Silva et al, 2007). De forma semelhante, a espécie Eucalyptus

citriodoroa diminui seu rendimento na estação seca e chega ao seu máximo na estação

chuvosa, e o estresse hídrico pode ser a causa provável (Weiss, 1997 apud Sangwan et al,

2001). Não há um padrão de resposta das espécies à variação entre as estações climáticas, por

isso é necessário identificar qual é a estação com maior rendimento de óleo essencial da

espécie Aniba canelilla.

Óleo essencial e biomassa

A alocação de recursos na planta possui três funções: (1) reprodução (flores, frutos e

sementes), (2) produção de novos órgãos (folhas, raízes e galhos) e (3) proteção (defesa

química e mecânica), sendo que a alocação para uma das três funções implica na redução nas

outras duas (Lerdau e Gershenzon, 1997). Percebe-se que algumas espécies podem apresentar
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demanda conflitante de alocação de recursos {trade-off) entre as distintas funções, como por

exemplo, entre produção de biomassa (novos órgãos) e óleo essencial (proteção).

A produção de terpenos em óleos pode ter um impacto negativo no crescimento da

planta, mas alguns estudos sugerem que esta relação possui resultados distintos, como relação

positiva, negativa ou sem relação (King et ai, 2006). Espécies do gênero Perlargonium

(gerânio) apresentaram baixa produção de biomassa e de óleo essencial durante a seca. Os

autores relacionaram essa queda com a menor taxa de fotossíntese neste período e, com isso,

menor biossíntese de metabólitos primários e secundários (Rajeswara Rao, et ai 1996).

Resultado diferente foi encontrado para a espécie Origamim vulgare, onde o

rendimento de óleo essencial aumentou e a produção de biomassa seca diminuiu em

condições de deficiência hídrica (Azizi et ai, 2009). A espécie Ecklonia radiata apresentou

relação negativa entre a percentagem de florotaninos (metabolismo secundário) e crescimento

da planta, porém somente em uma estação climática, e uma possível explicação pode ser a

alocação de recursos para outras funções, como a reprodução (Steinberger, 1995).

Óleo essencial e herbivoria

A defesa química contra danos causados por herbívoros é custosa para a planta, pois

necessita de recursos que são realocados e pode estar associada com o decréscimo nas taxas

de crescimento e reprodução (Steinberger, 1995). Ela é dividida em (1) defesa constitutiva,

que está sempre presente na planta e muitas vezes são específicas a grupos taxonômicos, e (2)

defesa induzida ou ativa, a qual inicia somente depois da ocorrência do dano (Taiz & Zeiger,

2009). A defesa ativa normalmente envolve a indução sistêmica (a resposta de defesa não

ocorre somente na área da injúria) e, que por meio de moléculas de sinalização, permite a

indução de voláteis de defesa em partes da planta não danificadas (Gatehouse, 2002).

O monitoramento da composição de óleo essencial de Mínthostachys mollis após

puncturas na folha pelo inseto Liriomyza huidobrendis demonstrou redução da concentração

de mentona e aumento de pulegona nas folhas danificadas e nas folhas adjacentes, sugerindo

resposta sistêmica à herbivoria (Banchio et ai, 2007). Já o rendimento de óleo essencial,

analisado em cinco espécies de Eucalyptus sp., não foi relacionado com herbivoria e também

não houve alteração da composição química de duas espécies (Morrow e Fox, 1980). Com

resultado distinto, a desfolhação de seis espécies de Eucalyptus sp., pelo inseto

Anoplognathus sp., demonstrou alteração na composição química de terpenóides, sendo
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fortemente associado com o composto cineole, mas sem influência no rendimento de óleo

essencial (Edwards et ai, 1993).

As espécies possuem respostas distintas do metabolismo secundário à herbivoria,

podendo modificar a composição química e/ou o rendimento de óleo essencial, indicando uma

defesa ativa, ou não alterar, podendo estar relacionado com a defesa constitutiva. Mas, quando

a produção de óleo essencial não tem função de defesa química, devem-se avaliar outros

fatores que possam influenciar esta produção.

Óleo essencial e fatores ambientais

Um experimento de estresse hídrico e produção de óleo essencial na raiz, caule e folha

em mudas das espécies Aniba rosaeodora e Aniba canelilla demonstrou que não houve

influência do tratamento sem rega na produção de óleo essencial, com exceção somente da

raiz de A. canelilla, que diminui seu rendimento de 0,8% para 0,3% (Atroch, 2008). Esta

mesma pesquisa avaliou tratamentos de luz e sombra e as duas espécies também não

apresentaram variação no rendimento de óleo essencial, com exceção das folhas de A.

canelilla que diminuiu seu rendimento em condições com maior luminosidade.

Em condições de estresse, como baixas intensidades de luz, déficit hídrico e altas

temperaturas à noite, a espécie Mentha piperita diminui seu rendimento de óleo essencial e

altera a composição química, produzindo mais metabólitos indesejáveis, como o pulegone e

mentofurano (Rios-Estepa et ai, 2010). A fixação de carbono é um importante componente

no mecanismo fisiológico da produção de óleo essencial (Sangwan, 2001) e em condições de

estresse a planta pode diminuir sua taxa fotossintética e prejudicar essa produção.

Cada espécie possui respostas ecofisiológicas específicas às modificações ambientais.

Em populações naturais, com ambientes heterogêneos, é importante selecionar matrizes para a

poda em condições ambientais adequadas para a produção de óleo essencial e biomassa da

rebrota.



35

Objetivos

Objetivo Geral

Avaliar a produção de biomassa, rendimento e composição química de óleo essencial

de galhos finos (GF) e folhas (FL) antes e depois de poda da copa da espécie Aniba canelilla

(H.B.K.) Mez. ocorrentes em populações naturais.

Objetivos específicos

i. comparar o rendimento de óleo essencial entre duas estações climáticas (chuva e

seca); entre a rebrota e a copa remanescente após poda; e entre duas partes

constituintes da planta (GF e FL);

ii. comparar a composição química entre duas partes constituintes da planta (GF e

FL)

iii. relacionar o rendimento de óleo essencial de GF e FL provenientes da copa podada

com DAP;

iv. relacionar o rendimento de óleo essencial de GF e FL provenientes da rebrota e da

copa remanescente após poda com DAP, abertura do dossel e herbivoria;

V. relacionar a biomassa da rebrota com DAP e abertura do dossel;

vi. comparar a biomassa da rebrota com a biomassa podada e correlacionar com o

rendimento de óleo essencial da rebrota;
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Material e Métodos

Descrição da área de estudo

A área de estudo foi descrita no capítulo 1. A coleta do material (folhas e galhos) foi

realizada da UPA Kl (Figura 14) pertencente à fazenda Dois Mil (Figura 1).
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Figura 14. Mapa de localização da UPA K.l

Coleta de dados

(A) Coleta das amostras

A UPA LKl apresentou 46 indivíduos de Aniba canelilla mapeados durante a

prospecção da empresa. Foram selecionadas aleatoriamente 11 matrizes para implementar o

experimento de poda de 50% da copa. A poda foi feita a partir da primeira bifurcação do

tronco até metade da altura total da copa, coletando os galhos finos e folhas da parte inferior

da copa (copa podada) e deixando 50% da parte de cima (copa remanescente). A poda foi

realizada com uma pequena motosserra para retirar os galhos finos com diâmetro mínimo de

10 cm e as folhas que se encontravam nestes galhos.

Após cortar os galhos finos, estes foram amarrados em uma corda e levados ao solo

juntamente com as folhas (Figura 15). As folhas e os galhos foram colocados separadamente

em sacos de ráfia para posterior pesagem imediata em balança mecânica de mola (biomassa

úmida). A poda foi realizada em fevereiro de 2009 (estação chuvosa) e a técnica de campo foi

a escalada em árvores com equipamentos de escalada profissional. A segunda coleta foi

realizada 9 meses depois, em novembro de 2009, na estação seca. Em anexo, encontram-se os
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mapas de pluviosidade do mês de fevereiro e novembro de 2009, referentes à primeira coleta

(estação chuvosa) e segunda coleta (estação seca) retiradas do site no Instituto Nacional de

Metereorolgia (INMET).

Foram coletadas amostras dos galhos finos e folhas da copa remanescente e toda a

biomassa de galhos e folhas da rebrota das matrizes podadas. A biomassa de rebrota de folhas

e galhos foi pesada separadamente após a coleta (biomassa úmida). Foi utilizada a mesma

técnica de escalada profissional em árvores.

Figura 15. Poda e retirada dos galhos finos e folhas da copa com corda

Os dados de abertura do dossel foram coletados com uma máquina fotográfica Nikon

Coolpix 4550 com uma lente "olho de peixe" acoplada. Foram obtidas duas fotos por matriz:

uma na primeira bifurcação da copa da árvore e a segunda no solo. O cálculo de percentagem

de abertura de dossel foi feito no software Gap Light Analyzer.

Para analisar o dano foliar causados por herbívoros, foram sorteadas 30 folhas

aleatoriamente proveniente da rebrota e da copa remanescente após poda, totalizando 60

folhas por matriz. Cada folha recebia uma categoria de dano foliar: 0= intacta; 1= 1-6%; 2= 6-

12%; 3= 12-25%; 4= 25-50%; 5= 50-100%. No final o índice de dano (ID) por herbivoria foi

calculado pela seguinte fórmula (Benítez-Malvido et. ai, 2005).

ID = l.ni{Ci)l N
i = 1

Sendo «, o número de folhas em cada categoria, C, o ponto médio da percentagem de

cada categoria qNo número de folhas amostradas.
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(B) Extração e análise de óleo

O material coletado foi levado para o laboratório de triagem do Instituto Nacional de

Pesquisa da Amazônia (INPA) e mantido em secagem ao ar livre para em seguida ser levado

para estufa à 30° C durante uma semana. Em seguida o material foi triturado em moinho e as

amostras moídas foram embaladas em sacos de plástico e armazenadas em freezer para

conservação as propriedades do óleo essencial.

A extração de óleo essencial foi realizada no Laboratório de Química de Biomoléculas

da Amazônia da Universidade Federal do Amazonas (UFAM). A metodologia empregada foi

a hidrodestilação em aparelho de Clevenger modificado, com duração de 3 horas e em balão

de 3 L, com temperatura de 70°C (Figura 16a). Foram utilizadas 170 g de galhos e folhas e

1,7 L de água na primeira coleta (chuva) e I50g e 1,5 L de água para a segunda coleta (rebrota

e copa remanescente na seca).

Após a destilação, foi colocado diclorometano no Clevenger para retirar o óleo que

ficava preso na parede do aparelho. O hidrolato (água + óleo) resultante da destilação foi

armazenado em freezer e um dia depois foi colocado sulfato de sódio anidro para separar a

água e o óleo (Figura 16b). O óleo essencial era pesado em seguida.

/

Figura 16. Hidrodestilção (a) aparelho de Clevenger modificado; (b) óleo essencial deAniba
canelilla.

O rendimento de óleo essencial de cada amostra foi calculado com base na equação:

Rendimento = peso do óleo extraído x 100

peso de matéria seca
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Foram realizadas triplicatas para a hidrodestilação do óleo essencial das 22 amostras

de GF e FL da estação chuvosa e duplicatas para 40 amostras de GF e FL da estação seca. Ao

total foram 62 amostras e 146 hidrodestilações de óleo essencial. Houve perda de duas

matrizes para a segunda coleta devido à exploração madeireira pela empresa, porém mais uma

matriz foi reposta na segunda coleta.

A composição química de óleo essencial de Aniba canelilla foi analisada por

cromatografia em fase gasosa com detector de ionização em chama (CG-DIC) no Centro de

Biotecnologia da Amazônia (CBA). As análises foram realizadas em um instrumento Split

1:200 utilizando uma coluna capilar DB-5 (30 m X 0,25 mm d.i.; df = 0,25 pm) e as seguintes

condições: programação de temperatura de 60 °C à 310 °C, 10 °C/min e mantido em isoterma

à 80 °C por 3 minutos. Foi utilizado nitrogênio como gás carreador e injetado Ip L da

amostra.

Análise dos dados

Todas as análises estatísticas foram realizadas no programa estatístico R 2.9.1 (R Core

Development Team, 2009).

Rendimento de óleo essencial

A análise do rendimento de óleo essencial entre as partes constituintes da planta

(galhos finos e folhas), entre as estações climáticas e entre a copa remanescente e a rebrota foi

feita com o teste t pareado.

Foi utilizada regressão linear múltipla com seleção stepwise backward para analisar a

influência do DAP, abertura de dossel (solo/copa) e herbivoria (variáveis independentes) no

rendimento de óleo essencial de galhos e folhas provenientes da copa podada, remanescente e

da rebrota (variáveis dependentes). Na seleção stepwise por eliminação backward a equação

de regressão começa com todas as variáveis independentes e vai eliminando as que não

contribuem de forma significativa.

Composição química de óleo essencial

A comparação dos compostos químicos entre galhos e folhas foi realizada pela Análise

dos Componentes Principais (PCA) por covariância.
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Biomassa

A biomassa de rebrota foi relacionada com DAP e abertura de dossel (solo/ copa) por

meio de regressão linear múltipla com seleção stepwise backward. A biomassa e rendimento

de óleo essencial da rebrota foi analisado com o teste de correlação de Spearman. Para

comparar a produção entre a biomassa podada e a da rebrota foi calculada a razão de % de

biomassa (galhos/folhas) das duas coletas.
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Resultados

Rendimento de óleo essencial

(A) Entre estações climáticas e entre rebrota e copa remanescente

O rendimento de óleo essencial máximo e mínimo das folhas ocorreu na estação seca,

mas com o maior valor de 0,67% na copa remanescente e menor valor de 0,015% na rebrota.

Apesar desta ampla variação do rendimento de óleo essencial nas folhas, não houve variação

significativa entre as estações climáticas (t = 0,3458; p= 0,7374) (Figura 17a). E, durante a

estação da seca, o rendimento também não variou entre a rebrota e a copa remanescente (í =

0,7600; p= 0,4721) (Figura 17b).
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Figura 17. Variação do rendimento das folhas entre (a) as estações climáticas (seca e chuva;
n= 9) e entre (b) rebrota e copa remanescente (seca; n=8). As linhas interligam as folhas
provenientes da mesma matriz.

O rendimento máximo dos galhos ocorreu na rebrota e estação seca, com 1,7%,

enquanto o mínimo foi na estação chuvosa, com 0,2% de rendimento de óleo essencial.

Diferentemente das folhas, o rendimento nos galhos variou significativamente entre as

estações, com produção de óleo duas vezes maior na estação seca que na estação chuvosa {t =

3,8827; p= 0,0037) (Figura 18a). E também variou entre os estágios de desenvolvimento deste

órgão da planta, com quase duas vezes mais rendimento de óleo essencial na rebrota que na

copa remanescente, durante a estação seca (t = 4,4654; p= 0,0021) (Figura I8b).
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Figura 18. Variação do rendimento dos galhos finos (a) entre estações climáticas (seca e
chuva; n=9); e entre (b) rebrota e copa remanescente (n=9). As linhas interligam os galhos
provenientes da mesma matriz.

Com estes resultados pode-se perceber que os galhos e as folhas apresentam respostas

distintas às variáveis analisadas da estação climática e estágio de desenvolvimento.

(B) Entre folhas e galhos

Houve diferença entre o rendimento de óleo essencial de galhos e folhas somente na

estação seca (Figura 19b e 19c). Este resultado ocorreu devido ao aumento no rendimento de

óleo somente dos galhos durante esta estação, enquanto as folhas mantiveram sua produção

constante entre as estações (Figura 17a e 18a). Os maiores valores de desvio padrão

ocorreram nas folhas (Tabela 6). Esta maior variação na produção de óleo nas folhas do que

nos galhos pode estar associado a outros fatores sem ser a ontogenia deste órgão e a estação

climática.

Tabela 6. Resultado do teste t pareado do rendimento de óleo essencial entre galhos e folhas

Fonte de Variação
Média ± desvio

(%FL)

Média ± desvio

(%GF)
G.L. t P

copa podada (chuva) 0,266 ±0,213 0,324 ± 0,096 10 -0,245 0,8115

copa remanescente (seca) 0,271 ± 0,235 0,559 ±0,195 9 3,461 0,0071**

rebrota (seca) 0,297 ± 0,209 0,891 ±0,133 7 1,225 0,0001**

♦♦significante com p<0,01; FL= folhas, GF= galhos finos
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Figura 19. Variação do rendimento das folhas e galhos finos na (a) copa podada na estação
chuvosa (n=ll); (b) copa remanescente na estação seca (n=10); (c) rebrota após poda na
estação seca (n=8). As linhas interligam as folhas e galhos finos provenientes da mesma
matriz.

Analisando os três gráficos acima percebe-se que apenas 17% das matrizes

apresentaram maior rendimento de óleo essencial nas folhas do que em galhos. E, além disso,

os galhos tiveram maior rendimento em todas as matrizes da rebrota (Figura 19c). Assim, em

média, os galhos possuem maior produção de óleo que as folhas.

Composição Química

(A) Folhas e galhos da copa podada, da copa remanescente e da rebrota

Ao total foram 135 análises de óleo em CG-DIC. Para este trabalho, houve a

identificação de três compostos majoritários, o l-nitro-2-feniletano, o eugenol e o

metileugenol, os quais foram identificados analisando os cromatogramas de óleo essencial de

Aniba canelilla encontrados no trabalho de Lupe (2007). A Figura 20 ilustra os

cromatogramas de folhas e galhos, sendo que as folhas apresentaram uma média de 22

compostos e os galhos de 9 compostos. Em anexo, encontra-se os dois cromatrogramas da

Figura 20 com o tempo de retenção dos compostos e a % de área de cada pico.
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Figura 20. Cromatogramas de CG-DIC de (a) folhas e de (b) galhos. Cada pico representa um
composto do óleo essencial de Aniba canelilla. O pico de maior intensidade é o composto 1-
nitro-2-feniletano e os compostos envolventes com a círculo vermelho são o eugenol e
metileugenol, respectivamente.

Os compostos químicos das folhas variaram mais do que os galhos, conforme a análise

do PCA (Figura 21). O eixo x (PCl) explica a variação dos três compostos identificados.

Enquanto o eixo y (PC2) apresentou uma pequena variação somente para os compostos

eugenol e metileugenol.
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Figura 21. Análise dos componentes principais (PCA) da composição química para as folhas
(círculo) e galhos (quadrado). (O) folhas da copa podada (chuva), (*), folhas da copa
remanescente (seca) e (•) folhas da rebrota (seca); (□) galhos da copa podada (chuva), (■)
galhos da copa remanescente (seca) e (■) galhos da rebrota (seca). A direção de cada vetor
indica o gradiente de concentração do composto. A linha vermelha envolve as folhas e a azul
envolve os galhos.
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Conforme a Figura 21, o vetor do composto l-nitro-2-feniletano direciona para o lado

direito do eixo x (PCl), onde se encontra os pontos referentes aos galhos (quadrados). Já os

vetores dos compostos eugenol e metileugenol estão direcionados para o lado esquerdo do

PCl, onde se encontra a maioria dos pontos das folhas (círculos). Com isso, os galhos tiveram

maior concentração do composto l-nitro-2-feniletano que as folhas. Enquanto as folhas

apresentaram maior concentração dos compostos eugenol e metileugenol do que os galhos.

Apesar da diferença na composição química entre galhos e folhas, o composto l-nitro-2-

feniletano foi o componente majoritário para os dois órgãos da planta. Este resultado pode ser

verificado pela Tabela 7 abaixo.

Tabela 7. Concentração dos compostos majoritários do óleo essencial de A. canelilla
Média ± desvio Média ± desvio

Composto químico
Folhas (%) Galhos (%)

l-nitro-2-feniletano 52,20 ±25,15 92,7 ± 2,69

eugenol 8,71 ±4,47 0,30 ± 0,30

metileugenol 5,09 ± 3,70 0,42 ± 0,33

Mas, igualmente ao rendimento de óleo essencial, a composição química das folhas

apresentaram maiores valores de desvio padrão que os galhos. Isto indica que as folhas

possuem maior variação na produção dos compostos presentes no óleo essencial que os

galhos. O dobro de compostos produzidos pelas folhas também ressalta esta maior variação

neste órgão da planta.

DAP, abertura de dossel e herbivoria

(A) Galhos e folhas da copa podada

A variável DAP não teve influencia no rendimento de óleo essencial das folhas (/= -

1,507; gl= 1,9;/?= 0,1755) nem no rendimento dos galhos {t= 1,170; gl= 1, 9; p- 0,280)

provenientes da copa podada na estação chuvosa.

(B) Galhos e Folhas da rebrota e da copa remanescente

O rendimento de óleo essencial nos galhos não apresentou relação com as variáveis

DAP, abertura de dossel e herbivoria. Estas variáveis foram retiradas pela seleção stepwise e

não foi realizada regressão linear múltipla. Com isso, a produção de óleo essencial nos galhos
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é independente do fator luz, aumentando somente em condições de estresse hídrico (seca) e

nos galhos mais novos, conforme os resultados da Figura 18.

No entanto, as folhas da copa remanescente e da rebrota apresentaram diferentes

respostas às variáveis independentes analisadas (Figura 22).

%ADSolo

% AD Copa

Rebrota

Copa

Remanescente J Herbivoria

% AD = % de abertura de dossel

Figura 22. Resumo esquemático das variáveis independentes utilizadas na regressão linear
múltipla do rendimento de óleo essencial das folhas da rebrota e da copa remanescente. As
setas indicam relação positiva ou negativa.

A variável % de abertura de dossel no solo e % de abertura de dossel na copa tiveram

influencia positiva e negativa, respectivamente, no rendimento de óleo essencial das folhas da

rebrota (Figura 23, Tabela 8). Ou seja, as folhas da rebrota da espécie A. canelilla apresentam

maior rendimento de óleo essencial em locais com menor entrada de luz na copa e com solos

expostos à maior luminosidade.
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Figura 23. Relação das parciais do rendimento das folhas da rebrota com (a) abertura de
dossel na copa (x/) e (b) abertura de dossel no solo (X2) (n=8). R^aJustado= 0,45.
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O rendimento das folhas da copa remanescente foi relacionado com as variáveis de

herbivoria, % de abertura de dossel no solo e DAP (Figura 24, Tabela 8). Assim, a maior

produção de óleo essencial das folhas da copa remanescentes ocorreu em locais com maior

exposição do solo à luz, menores diâmetros e folhas com menos danos foliares causados por

herbívoros. As folhas da rebrota apresentaram índice de dano foliar três vezes maior que as

folhas da copa remanescente. Este resultado está relacionado com o fato de que folhas novas

são mais palatáveis a herbívoros que as folhas velhas.
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Figura 24. Relação das parciais do rendimento de óleo nas folhas da copa remanescente com
(a) índice de dano foliar por herbivoria (x/), (b) abertura de dossel no solo (x^) e (c) DAP (x^)
(n=10). R^ajustado= 0,68.

Tabela 8. Regressão linear múltipla do rendimento de folhas da rebrota e da copa

Fonte de Variação Gi HB t RB P RB Gi CR t CR P CR

% abertura dossel na copa 1 -2.576 0.0497 * - - -

% abertura dossel no solo 1 2.640 0.0460 * 1 4.059 0.006 **

DAP - - - 1 -3.862 0.008 **

Herbivoria - - - 1 -2.456 0.049 *

Erro 5 6

♦significante com p< 0,05; **significante com p< 0,01; RB= rebrota e CR= copa remanescente;

(C) Biomassa da rebrota

A biomassa das folhas da rebrota apresentou relação positiva com % de abertura de

dossel na copa e relação negativa com % de abertura de dossel no solo (Figura 25, Tabela 9).
A biomassa dos galhos da rebrota apresentou relação negativa com % de abertura no solo
(Figura 26; Tabela 9). Assim, matrizes em locais com maior exposição do solo à luz
diminuem a produção de biomassa da rebrota (FL e GF) após poda da copa. Porém, quando a
copa recebe maior intensidade de luz, em matrizes localizadas acima do dossel da floresta, a
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biomassa de folhas da rebrota aumenta. Analisando a Figura 23 e a Figura 25, percebe-se que

a abertura de dossel na copa e no solo tem relação inversa na produção de óleo essencial e

biomassa de folhas da rebrota.

y-1.71+0.183 XI
-0297X-.

■9 o 5 10

Pardas | abertura de dossel na copa (%)
.0 .6 -4 -2 o 2 4
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Figura 25. Relação das parciais da abertura de dossel com biomassa das folhas da rebrota
(n=10) (a) abertura de dossel na copa (xj) e (b) abertura de dossel no solo (x^).
R^ajustado=0,58
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Figura 26. Relação das parciais da abertura de dossel no solo (x) com biomassa dos galhos da
rebrota (n=\0). R^ajustado= 0,45

Tabela 9. Regressão linear múltipla da biomassa de rebrota de folhas e galhos finos com %

Fonte de Variação GI^l t FL Pfl GlaF t <;f P GF

% de abertura dossel copa 1 3,238 0,014 ♦ 1 1,388 0,216

% abertura dossel solo 1 -3,783 0,007 ** 1 -2,772 0,032 *

DAP - - - 1 1,462 0,194

Erro 7 6

♦significante com p<0,05; **significante com p<0,Õl,* FL= folhas, GF= galhos finos



49

Biomassa de rebrota e bíomassa podada

O resultado da comparação entre biomassa podada (50% da parte inferior da copa) e

biomassa de rebrota resultou menor razão de biomassa (galhos finos/ folhas) na rebrota (1,08)

que na copa podada (5,91). Este resultado indica maior investimento em folhas, além do

menor peso dos galhos na biomassa da rebrota.

Biomassa e rendimento de óleo essencial da rebrota

O resultado da correlação da biomassa de folhas e galhos da rebrota com seus respectivos

rendimentos não foi significativo (teste de correlação de Spearman: rs = -0,52; p = 0,196 para

folhas; e rs = -0,20; p= 0,6134 para galhos). Porém, percebe-se uma correlação negativa entre

biomassa e rendimento para as duas partes constituintes. Deve-se atentar ao fato que a época

de coleta foi em período pré-reprodutivo da espécie, pois já havia flores e frutos em formação

em algumas matrizes. Com isso, pode ter ocorrido alocação de recursos para a fase de

reprodução da espécie.
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Discussão

Rendimento de óleo essencial de A. canelilla

(A) Folhas

A comparação entre as folhas da rebrota e copa remanescente não está diretamente

relacionada com o estágio de desenvolvimento deste órgão constituinte da planta. Apesar das

folhas da copa remanescente apresentar mais folhas velhas que novas, elas também possuem

folhas novas. Já as folhas da rebrota possuem mais folhas novas que velhas, mas no tempo de

nove meses pode ter produzido também folhas velhas. No entanto, o galho possui está relação

de forma direta, pois o galho da rebrota é um órgão novo e o da copa remanescente é mais

velho. Não foi possível então, fazer uma relação do rendimento de óleo com a ontogenia das

folhas, pois folhas novas e velhas não são categorizadas coletando a rebrota e a copa

remanescente, respectivamente. Pode-se afirmar somente que o rendimento de óleo essencial

das folhas da espécie Aniba canelilla mostrou-se independente do fator climático.

Um experimento de estresse hídrico realizado em casa de vegetação demonstrou que

somente as raízes de mudas da espécie A. canelilla diminuíram seu rendimento de óleo

essencial em estresse severo, sendo que as folhas e o caule não tiveram resposta à suspensão

da rega (Atroch, 2008). Indivíduos da espécie de A. canelilla, localizados em florestas nativas

no estado do Pará, também não apresentaram diferença no rendimento de óleo essencial entre

estações climáticas para a casca, o tronco e as folhas (Taveira et al, 2002). A estação da seca

também não influenciou o rendimento de óleo essencial das folhas de indivíduos adultos de A.

canelilla em populações naturais no estado do Amazonas, conforme os resultados desta

presente pesquisa.

Com relação às variáveis de DAP, herbivoria e luz, as folhas da rebrota e da copa

remanescente apresentaram respostas distintas na produção de óleo essencial (Figura 22,

p.46). Este resultado pode estar associado à localização das folhas na copa (rebrota na parte

inferior e copa remanescente na parte superior), com entrada de luz de forma diferenciada e

também devido ao maior índice de dano foliar nas folhas da rebrota.

(B) Galhos

Diferentemente das folhas, o rendimento de óleo essencial nos galhos foi influenciado

pelo os fatores da estação climática e ontogenia, pois houve aumento na produção de óleo na
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seca e nos galhos mais novos da rebrota. E as variáveis de DAP, herbivoria e abertura de

dossel não tiveram nenhuma relação com o rendimento de óleo neste órgão da planta. Com

isso, os resultados indicam que os galhos e as folhas de A. canelilla possuem respostas

distintas às variáveis independentes analisadas. Cada órgão possui uma função específica na

planta e, assim, os fatores que influenciam o metabolismo secundário serão diferentes para

cada parte constituinte.

(C) Herbivoria

As folhas da rebrota apresentaram maior índice de dano foliar por herbivoria do que as

folhas da copa remanescente. Este resultado pode estar relacionado com a maior

palatabilidade das folhas novas da rebrota. Bryant e Frisby (1990) estudaram a relação de

nutrientes e metabólitos secundários baseados em carbono (taninos) em folhas da rebrota de

duas espécies dcAcacia após herbivoria por mamíferos. Seus resultados demonstraram que as

folhas da rebrota aumentaram a concentração de nutrientes (N e P) e diminuíram a

concentração de taninos condensáveis (metabólitos secundários), tomando as folhas da

rebrota mais palatável para os herbívoros. As folhas da rebrota de Aniba canelilla podem ter

atraído mais herbívoros por causa da maior concentração de nutrientes do que de óleo

essencial e, com isso, não houve influencia direta da herbivoria com o rendimento de óleo

nestas folhas.

Assim, estas folhas não responderam à herbivoria como as folhas da copa

remanescente, e também, não aumentaram seu rendimento de óleo na rebrota, o que aconteceu

somente para os galhos. No entanto, a relação negativa de herbivoria com o rendimento de

óleo nas folhas da copa remanescente (Figura 24a, p.47) pode indicar defesa constitutiva, pois

o dano foliar por herbívoros aumenta quando há menor quantidade de óleo na folha. Caso ao

contrário, uma relação positiva poderia indicar defesa ativa, onde o aumento do dano foliar

induziria a planta a produzir mais óleo.

(D) Diâmetro à altura do peito

A variável DAP foi testada em todos os modelos de regressão linear e só apresentou

relação significativa com o rendimento das folhas da copa remanescente. Com isso, esta

variável não foi considerada confiável para predizer o rendimento de óleo essencial em galhos

e folhas da espécie Aniba canelilla. Ela é uma variável indireta da idade da planta. A

amplitude dos diâmetros analisados foi de 32 à 58 cm, indicando indivíduos adultos e, com

isso, o DAP pode não ter diferenciado a idade das matrizes selecionadas. Para confirmar a
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influência da idade da planta na produção de óleo essencial de A.canelilla deve-se avaliar

plantas com maior amplitude de D AP, como por exemplo, entre 10 cm e 80 cm.

Biomassa e rendimento de óleo essencial da rebrota

(A) Abertura de dossel

Os resultados demonstraram menor produção de biomassa de galhos e folhas da

rebrota em locais com maior abertura do dossel no solo. Esta resposta pode ser devido ao

estresse hídrico que a planta pode sofrer em locais com solo exposto à maior luminosidade.

Nessas condições, há maior perda de água por transpiração do solo e assim, há menor

desenvolvimento do indivíduo com queda na produção de biomassa. A área de coleta está

inserida em empresa madeireira, com árvores localizadas em beiras de estradas e solos

expostos à alta intensidade de luz. Não se recomenda a seleção destes indivíduos para poda,

pois terá baixa produção de biomassa da rebrota e a planta pode sofrer um impacto com esta

técnica de manejo.

Em um estudo feito em plantios de Aniba roseadora não foi encontrada relação da %

de abertura do dossel no solo com biomassa de rebrota em dois tratamentos de podas

sucessivas, com duas e três podas (Sampaio et ai, 2007). O ambiente mais homogêneo de

plantio que as florestas naturais pode ter influenciado esta distinta reposta entre as duas

espécies de Aniba, além de suas características ecofisiológicas específicas.

No entanto, a maior abertura de dossel na copa influenciou a produção de biomassa

foliar e queda no rendimento de óleo nestas folhas. A abertura de dossel na copa está

relacionada com maior entrada de luz nas folhas e pode indicar maior taxa fotossintética da

planta. Após poda, há uma alta demanda de carboidratos para um rápido crescimento da

planta para recuperar a biomassa retirada e, assim, também há uma redução na síntese de

metabólitos secundários baseados em carbono na planta (Bryant e Frisby, 1990).

Assim, este resultado pode indicar que A. canelilla está alocando recursos oriundos da

fotossíntese para o metabolismo primário para sua recuperação da poda de 50% de sua copa.

Ou também, que a espécie não tem boa produção de óleo essencial em condições de alta

luminosidade. As mudas desenvolvidas em casa de vegetação também diminuíram o

rendimento de óleo essencial de suas folhas no tratamento com alta irradiância quando

comparadas com o tratamento de sombra, enquanto as raízes e o caule não apresentaram

diferença (Atroch, 2008). Porém, recomenda-se a seleção de matrizes que tenham sua copa
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acima do dossel da floresta para maior entrada de luz. Assim, prioriza-se a recuperação da

planta após poda, com maior produção de biomassa da rebrota.

(B) Alocação de recursos

Apesar do rendimento de óleo essencial e biomassa da rebrota terem apresentado

relação inversa com o fator de abertura de dossel, eles não foram correlacionados entre si. Ou

seja, a espécie não apresentou demanda conflitante de recursos {trade-off) entre a produção de

novos órgãos e a defesa química. Porém, a coleta da biomassa da rebrota de Aniba canelilla

foi realizada em dezembro, antes do início da estação chuvosa, e foi visto alguns frutos já em

formação, porém não quantificados.

Para confrontar este resultado e confirmar se não há realmente trade-off entre

produção de biomassa e de óleo essencial na rebrota, é necessário fazer mais uma coleta em

outra época, após período reprodutivo da espécie. Assim, não foi possível concluir neste

estudo sobre a alocação de recursos entre metabolismo primário e secundário na espécie A.

canelilla.

Biomassa da poda e da rebrota

A razão da biomassa de GF/FL menor na rebrota (1,08) que na copa podada (5,91)

indica maior produção de biomassa foliar na rebrota. Para minimizar os efeitos da desfolhação

na produção de biomassa, a planta possui uma compensação fotossintética para manter o

balanço entre captação e utilização de carbono (Medhurst et ai, 2006). Estes autores

avaliaram a poda de 25% e 50% em plantios de Acacia melanoxylon e verificaram um

aumentou na capacidade fotossintética das folhas remanescentes.

Assim, este maior investimento em folhas na biomassa da rebrota em A. canelilla pode

ser uma resposta à poda de 50% da copa, e assim a espécie pode aumentar sua captação de

carbono e recuperar a biomassa retirada. Além disso, esta menor relação GF/FL para rebrota

também pode ter sido influenciado pela não lignificação dos galhos da rebrota e, assim, menor

peso que os galhos podados.

Produtividade de óleo essencial

A produtividade de óleo essencial da planta esta relacionada com a biomassa

produzida e o rendimento de óleo desta biomassa. A biomassa da poda (50% da copa) teve

maior produção de galhos do que de folhas, em quilos, porém o rendimento de óleo essencial
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não variou entre estes órgãos constituintes da planta. Assim, a produtividade dos galhos foi

sete vezes maior do que nas folhas da biomassa da copa, com total de 3,7 litros para os dois

órgãos da planta em dez árvores matrizes podadas. Os galhos da rebrota tiveram menor

produção de biomassa, porém maior de rendimento de óleo essencial do que as folhas. Mesmo

assim, os galhos da rebrota apresentaram produtividade quatro vezes maior que as folhas. O

total de óleo essencial produzido em nove meses pela biomassa da rebrota (FL e GF) nas dez

matrizes foi de 0,12 litros.

Porém, devem-se priorizar estudos com maior ciclo de corte para quantificar a

produção de óleo e de biomassa em longo prazo. Com estes estudos pode-se conhecer o

tempo de reposição após poda da espécie Aniba canelilla para poder estabelecer um ciclo de

corte e retornar à matriz podada novamente. Sendo assim, quando a biomassa da rebrota

produzir a mesma quantidade de óleo essencial retirado na primeira coleta, poderá então ser

estabelecido um tempo ideal de retomo às matrizes para mais uma nova coleta.

Composição química

As folhas apresentaram maior variação na quantidade de óleo produzida, e também,

maior produção de compostos químicos que os galhos. Este resultado pode ser devido a folha

ser o órgão da planta relacionado com a produção de carboidratos (fotossíntese) e, com isso,

possuem maior atividade metabólica que os galhos. Assim, há maior quantidade de rotas

biossintéticas e mais produtos e subprodutos bioquímicos nas folhas. A formação de mais

compostos químicos não é favorável quando se deseja um composto majoritário específico.

Com isso, a utilização das folhas não é aconselhável em casos que se queira menor variação

dos compostos químicos do óleo essencial de A. canelilla.

No entanto, os três compostos majoritários apresentaram diferença na sua

concentração média entre folhas e galhos (Tabela 7, p.45). As folhas produzem mais os

compostos eugenol e metileugenol do que os galhos e estes produzem mais o composto 1-

nitro-2-feniletano do que as folhas. Sugere-se a destilação separada de galhos e folhas de

Aniba canelilla e a seleção do órgão da planta dependerá do uso a ser empregado do óleo

essencial e qual composto será utilizado.

Os compostos eugenol e metileugenol são mais utilizados nas áreas de odontologia, de

alimentos e de cosméticos. De acordo com o Manual de Boas Práticas de Fabricação para a

Indústria de Fragrâncias (ABIFRA, 2010), estes dois compostos possuem restrições de acordo

com a Avaliação Quantitativa de Risco (QRA). O limite de uso no produto final irá depender
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da categoria, mas o máximo permitido do eugenol é de 5% e do metileugenol é de 0,02%.

Assim, deve-se atentar a estes limites quando utilizar o óleo essencial de A. canelilla extraído

somente das folhas em indústria de fragrâncias, principalmente devido a maior concentração

destes dois compostos químicos neste órgão da planta.

Porém, a área que ainda mais se utiliza o óleo essencial da espécie Aniba canelilla é a

medicinal, principalmente por comunidades tradicionais na Amazônia, que utilizam sua casca

para fazer chás estimulantes para a digestão e para o sistema nervoso central, e também, para

aliviar dores abdominais. Uma pesquisa demonstrou que a casca da espécie possui 71% de 1-

nitro-2-feniletano e também a atividade analgésica deste composto (Lima et ai, 2008). A

casca da espécie Aniba canelilla é a parte da planta mais utilizada na medicina tradicional,

mas os galhos também possuem o composto l-nitro-2-feniletano, que apresentou

concentração média de 92,7%. Este resultado demonstra que os galhos também podem ser

utilizados para produção deste composto medicinal.

Um aumento na demanda do óleo essencial da espécie, tanto para área medicinal, ou

cosmética e perfumaria, pode acarretar um impacto nas matrizes de coleta quando retirada

suas cascas. A casca em espécies arbóreas serve como proteção do lenho contra

microorganismos patogênicos, por isso a retirada de grandes quantidades da casca pode

acarretar impacto nestes indivíduos Assim, a utilização de galhos e folhas por meio da poda

pode abastecer a demanda do mercado de óleo essencial de A.canelilla. Isto se deve aos
compostos majoritários do óleo das folhas e galhos serem os mesmos encontrados na casca,

variando somente suas concentrações. Além disso, a poda é um método renovável da

biomassa e de óleo essencial na planta e também não traz prejuízo aos indivíduos devido a

boa capacidade de rebrota da espécie.
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Conclusões

O maior rendimento de óleo essencial nos galhos foi na estação seca e na rebrota. As

folhas não apresentaram variação entre as estações climáticas;

O maior rendimento de óleo essencial nas folhas ocorreu em locais com maior

exposição do solo à luz;

Os rendimentos de óleo essencial nas folhas da copa remanescente e da rebrota

apresentaram respostas distintas aos fatores abertura de dossel na copa, herbivoria e DAP;

Os compostos majoritários do óleo essencial de Aniba canelilla diferenciaram entre

folhas e galhos;

As folhas possuem mais compostos químicos que os galhos, além de maior variação

de seus compostos majoritários;

Os compostos eugenol e metileugenol tiveram maior concentração nas folhas do que

nos galhos enquanto o composto l-nitro-2-feniletano teve maior concentração nos galhos do

que nas folhas;

A biomassa da rebrota aumentou em locais com maior abertura de dossel na copa e

diminui com abertura de dossel no solo;

A variável abertura de dossel (na copa e no solo) apresentou influência inversa na

biomassa e rendimento de óleo essencial nas folhas;

Não houve correlação da biomassa da rebrota e do seu rendimento de óleo essencial

em período pré- reprodutivo da espécie. Deve-se analisar esta demanda conflitante de recursos

(trade-qff) em período pós-reprodutivo;

Houve maior produção de biomassa de folhas do que de galhos na rebrota. Porém, os

galhos da rebrota apresentaram maior produtividade de óleo essencial devido seu maior

rendimento;

Sugerem-se estudos com maiores ciclos de corte e diferentes intensidades da poda para

complementar os resultados desta pesquisa.
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Conclusões Gerais

O modelo logístico não apresentou boa predição para identificar áreas de maior ocorrência

de indivíduos de Aniba camlilla. Outros modelos que atendam a raridade da espécie devem

ser testados;

Assim, modelos mais eficazes poderão ser utilizados no manejo e conservação da espécie.

Pode-se fazer uma pré-seleção dos locais de maior ocorrência de indivíduos em uma escala de

paisagem utilizando os Modelos Digitais de Elevação (MDE);

A seleção de matrizes de Aniba canelilla em populações naturais (escala local) para

produção de óleo essencial por meio da poda deve considerar:

entrada de luz na copa;

•  solo com menor exposição à luz;

•  coleta na estação seca;

•  separar os galhos e as folhas na destilação.

Assim, prioriza-se a produção de biomassa após poda (rebrota) para que o manejo de não

madeireiros em populações naturais não tenha um grande impacto nos indivíduos podados;

A escolha da época de coleta e do órgão da planta também deve ser levada em

consideração para maior rendimento de óleo essencial e produção química do composto

majoritário a ser utilizado;

A biomassa da rebrota é uma fonte renovável para produção de óleo essencial e o manejo

por meio da técnica de poda apresenta-se ecologicamente viável;

A viabilidade econômica não foi levantada no estudo, mas é um fator relevante no manejo

da espécie Aniba canelilla em populações naturais, pois ainda não há plantios comerciais da

espécie.
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Anexo

ANEXO A - Cromatograma de óleo essencial de galhos finos da espécie Aniba canelilla

Intcttsity

SOOOi)-

25000-

Total

Rct.Tijnc Arca Arca%

l 7,167 1727 0.6107
2 11.339 266288 94.1843
3 12,150 4868 1.7216
4 13,023 1425 0.5038
5 14.099 1598 0.5652

6 14,472 1056 0.3734
7 15,408 1197 0,4233
i 16.158 3017 1,0671
9 16.262 1556 0.5505

282732 100,0000
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ANEXO B - Cromatograma de óleo essencial de folhas da espécie Aniba canelilla
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1.3925
1,8268
0,9128
1.4857

64.0272
2,6374
9.3707
0,74S«
0,6193
30598
1.6245
0,7144
0,5544
0,4264
0,5938
0.8081
0.8980
1,9224
0.9258
0,6957
0.5417
0,5846
0 6576

Total 243315 100,0000
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ANEXO C - Precipitação no mês de fevereiro de 2009 (estação chuvosa)

DESVIO DE PRECIPITAÇÃO MENSAL

Fevereiro de 2009

Referencia: Normal Climatologica (1961—1990)
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ANEXO D - Precipitação no mês de novembro de 2009 (estação seca)

DESVIO DE PRECIPITAÇÃO MENSAL

Novembro de 2009

Referencia: Normal Climatologica (1961—1990)
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