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Sinopse: 

Foi testado técnica de extração induzida de resina por cortes no 

tronco e aplicação de ethephon 5% em árvores de duas espécies 

de Protium Burm f. na Reserva Florestal Adolpho Ducke -AM. 

Também foi estudada a composição química do óleo essencial da 

resina em árvores de Protium strumosum Daly. 
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RESUMO 

 

 Atualmente produtos importantes são extraídos de florestas naturais e há a perspectiva 

da descoberta de novos produtos para o mercado nacional e internacional. Um maior número 

de estudos na Amazônia tem sido realizado na busca por propriedades medicinais e 

aromáticas da biodiversidade da floresta. Algumas espécies do gênero Protium Burm f. 

exsudam resina aromática no tronco da árvore, conhecida de forma geral como “breu”. Essas 

resinas têm ampla utilização popular, propriedades medicinais comprovadas por estudos e já 

são utilizadas por indústrias de cosméticos. Foi feito neste estudo experimento com técnica de 

extração induzida de resina por cortes no tronco e também com aplicação do estimulante 

químico ethephon (concentração de 5%) sobre os cortes, em duas espécies de Protium Burm 

f. abundantes na Reserva Florestal Adolpho Ducke - Manaus. Como principais resultados 

destacam-se a ausência de exsudação de resina utilizando apenas cortes no tronco. O uso de 

ethephon a 5% foi eficaz no estimulo da exsudação de resina, sendo que a espécie Protium 

strumosum Daly, com a metade do número de árvores (N=10), produziu quantidade 

significativamente maior que a espécie Protium hebetatum Daly (N=20) ao final das coletas, 

com 785,79g e 86,55g, respectivamente. O diâmetro à altura do peito (DAP) não teve 

correlação forte com a produção de resina nas árvores, verificado pela regressão linear. Para 

avaliar a possibilidade de obtenção de resina com constância de composição que permita um 

controle de qualidade, foi verificado a variação na composição química do óleo essencial da 

resina das dez árvores de Protium strumosum Daly. Para avaliação de possível variação que o 

ethephon possa ter causado na composição química das resinas, amostras da exsudação 

natural em cinco das árvores de Protium strumosum Daly tiveram seus compostos voláteis 

(óleo essencial) identificados para comparação com a exsudada pelo uso do ethephon. As 

amostras foram submetidas à extração com solvente hexano e tiveram seus compostos 

voláteis identificados pelas técnicas de cromatografia gasosa com detector de ionização de 

chamas (CG-DIC) e cromatografia gasosa acoplada a espectrômetro de massas (CG-EM). 

Como componentes majoritários verificaram-se os monoterpenos α-pineno e α-felandreno na 

maioria das amostras e em algumas delas limoneno, terpinoleno e ρ-cimeno-8-ol. Na 

comparação das dez amostras da espécie pela PCA, verificou-se que sete delas tiveram alta 

similaridade e três foram diferentes. As exsicatas das três árvores que apresentaram 

composição química do óleo essencial diferente das demais, apresentam variações visíveis na 

forma dos folíolos, sugerindo a existência de uma variedade ou sub-espécie de Protium 

strumosum Daly na Reserva Florestal Adolpho Ducke. Verificou-se, portanto, que as sete 

árvores de Protium strumosum Daly da mesma população têm composição química do óleo 

essencial com alta similaridade. Na comparação por análise de componentes principais (PCA) 

das amostras pelo uso de ethephon e exsudação natural, verificou-se alta similaridade da 

composição dos óleos essenciais, apenas duas pequenas variações foram identificadas, mas 

não associadas ao uso do ethephon.   

 

Palavras-chave: breu, ethephon, cromatografia gasosa, monoterpenos e sesquiterpenos.  
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ABSTRACT 

 

 Nowadays important products are collected from natural forests and there is a 

perspective for the discovery of new ones for national and international market. Studies to 

search for medicinal and aromatic properties in Amazon tropical forest’s biodiversity have 

increased. In genus Protium Burm f., some species exude an aromatic resin on their trunk, 

known generically as “breu”. These resins are widely used with a diverse of purpose by local 

people, have medicinal properties confirmed in studies and already are used in cosmetic 

industry. In this study it was tested a technique for extract the resin by making incisions in the 

bark of the trees and with the application of the stimulant ethephon (concentration 5%) in the 

cuts, in two species of Protium Burm f. that are found in abundance on Adolpho Ducke Forest 

Reserve - Central Amazon. In results was found that there were no exudation in the cuts only. 

The application of ethephon was promising in stimulate resin flow from the cuts, where the 

specie Protium strumosum Daly, with half number of trees (N=10), exuded a quantity much 

greater than the specie Protium hebetatum Daly (N=20), the productions were 785,79g and 

86,55g respectively. The breast height diameter (BHD) showed weak correlation with resin 

production in the studied trees by regression analysis. To evaluate the possibility of obtain 

resin with similar composition, so a quality control can be made, the essential oil compounds 

of the resins in the ten trees of Protium strumosum Daly were analyzed. For evaluation of 

possible variation that ethephon could had caused in chemical composition of the resins, 

samples of natural exudation on five trees of Protium strumosum Daly were collected and had 

their volatile compounds identified for comparison with the resins colected by the use of 

ethephon. The Samples were submitted to extraction with hexane (solvent) and had their 

volatile compounds identified by gas chromatography with flame ionization detector (GC-

FID) and gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS). The major compounds 

in most of the samples were the moterpenes α-pinene e α-phellandrene, and in some of them 

were found limonene, terpinolene and ρ-cimen-8-ol as principal compounds. In comparison of 

the ten trees from the same population by PCA, seven of them showed high similarity and 

three were different in their essential oil composition. In revision of the exsiccates of the trees, 

it was verified that in the three different ones there were a difference in the folioles comparing 

to the seven others, suggesting the existence of a sub-specie or variety of Protium strumosum 

Daly in Adolpho Ducke Forest Reserve, Central Amazon. Thus, it was verified that in  seven 

Protium strumosum Daly trees was found high similarity of their essential oil composition. In 

comparison by principal component analysis (PCA) of the essencial oil composition of the 

natural exsudation resin and the collected by use of ethephon, the essential oils showed high 

similarity, only two variation appeared, but were not associated with the use of ethephon. 

 

Key-words: breu, ethephon, gas-chromatography, monoterpenes and sesquiterpenes. 
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1 - INTRODUÇÃO GERAL 

 As Florestas Tropicais no Brasil, nas décadas passadas, foram fonte de produtos com 

grande importância no desenvolvimento social e econômico do País. Muitos continuam a ser 

comercializados, mas oriundos de plantios feitos pela domesticação das espécies (Homma, 

2008). Atualmente, verifica-se que outros produtos extrativos das florestas chegaram ao 

mercado nacional e internacional, com expressiva contribuição para a economia do País 

(IBGE, 2011). Além dos benefícios sociais e econômicos, os produtos da biodiversidade da 

floresta têm sido considerados como uma forma de valorização desse ecossistema, que pode 

contribuir de forma significativa para sua preservação. Na Amazônia tem se destacado 

estudos na busca de atividades químico-farmacológicas e propriedades para indústria de 

cosméticos, principalmente de diferentes partes de espécies arbóreas e palmeiras da floresta 

(Clay et al., 1999; Revilla, 2002).    

 O gênero Protium Burm f. (família: Burseraceae) é altamente diverso e abundante na 

Amazônia e tem como característica, algumas espécies que exsudam resina aromática no seu 

tronco. Essas resinas conhecidas de forma geral como “breu”, são amplamente utilizadas pela 

população que vive próxima às florestas por suas propriedades físico-químicas e 

farmacológicas. Em estudos com algumas espécies, propriedades medicinais foram 

comprovadas desde antiinflamatória, anestésica, entre outras, até a inibição do crescimento de 

alguns tipos de células cancerígenas (anti-tumoral) (Siani et al.¸1999; Rüdiger et al., 2007; 

Rüdiger, 2012). Recentemente a indústria de cosméticos passou a comercializar produtos 

contendo compostos aromáticos da resina de árvores de Protium Burm f., utilizando o nome 

popular “breu-branco” como marketing de produto nativo da floresta amazônica.  

 Com o aumento da demanda por um produto natural da floresta, geralmente surgem 

dificuldades no processo de produção que impedem a sua expansão para além do nível local 

(Belcher et al., 2007). Os autores identificam que na base do processo, ou seja, a extração na 

floresta é onde se encontram os principais problemas a serem superados, destacando-se, entre 

outros, a necessidade de regular a quantidade e qualidade ofertada do produto ao longo do 

ano.  

 No caso do gênero Protium Burm f., a identificação de espécies produtoras de maior 

quantidade de resina na região de coleta e também o desenvolvimento de técnica de manejo 

que possibilite a sua extração de forma induzida (não natural), são estratégias para o 

fornecimento regular e em maior quantidade desse produto ao longo do ano.   
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 Para demandas mais específicas por propriedades de uma resina, como para a 

perfumaria fina ou na fabricação de fitoterápicos, é necessário que se garanta a qualidade do 

material fornecido quanto à presença de determinados compostos químicos demandados e em 

concentrações ideais. Para isso, no gênero Protium, estudos sobre a variação na composição 

química da resina entre espécies e dentro da mesma espécie são necessários, para a procura de 

similaridades entre elas.    

 

2 - OBJETIVO GERAL 

 Desenvolver estudo sobre a extração de resina e composição química em espécies de 

Protium Burm f. do estado do Amazonas, visando verificar o potencial para atender demandas 

de mercado por este produto florestal. 

 

3 - REFERÊNCIAL TEÓRICO 

 

3.1 - Produtos extrativos da floresta 

 Várias plantas amazônicas extraídas da floresta já tiveram contribuição significativa 

para o desenvolvimento do País, destacando-se o cacaueiro (Theobroma cacao L.), cinchona 

(Chinchona calisaya Wedd. e C. ledgeriana R. et P.), seringueira (Hevea brasiliensis Müll 

Arg.), jambu (Spilanthes oleracea) e, sobretudo a partir da década de 1970, o guaranazeiro 

(Paullinia cupana HBK), castanheira-do-pará (Bertholletia excelsa HBK), cupuaçuzeiro 

[Theobroma grandiflorum (Spreng.) Schum], pupunheira (Bactris gasipaes HBK), açaizeiro 

(Euterpe oleracea Mart.), jaborandi (Pilocarpus microphyllus Statf.), pau-rosa (Aniba 

rosaeodora Ducke) e pimenta longa (Piper hispidinervium) (Homma, 2008).  

 Atualmente, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia - IBGE (2011) oito 

grupos de produtos extrativos da floresta são identificados no Brasil: oleaginosos, 

alimentícios, pinheiro brasileiro (nó de pinho), borrachas, ceras, fibras, tanantes e 

“aromáticos, medicinais, tóxicos e corantes”. Na Região Norte, em 2010, foi produzido o 

equivalente a R$ 1.720.222.000,00 em produtos extrativos da floresta. Deste total 85,55% 

foram de produtos madeireiros, sendo a grande parte da madeira em tora e 14,45 % de 

produtos não madeireiros, o que significa um valor expressivo (R$ 248.656.000,00).  Os 

principais responsáveis por esse rendimento foram o açaí, a castanha do Brasil (ou “do Pará”), 

o palmito, látex, copaíba, piaçava e amêndoa de pequi.  
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 Atualmente, na Amazônia, tem se destacado estudos sobre as propriedades físico- 

químicas encontradas em diversas partes de plantas nativas, para descoberta de novos 

produtos. As perspectivas são de alavancar a indústria de cosméticos até o mercado 

internacional, o que além do benefício econômico pode promover a valorização da floresta 

pela população no mundo; e a descoberta de propriedades medicinais para cura, inclusive, de 

patologias graves.   

  

3.2 - O gênero Protium Burm f. 

 

 O gênero Protium Burm f. pertence à família Burseraceae e está entre os que 

apresentam maior número de espécies (aproximadamente 150 spp.). Na Amazônia está o seu 

centro primário de diversidade, onde encontram-se 73 dessas espécies, sendo 42 endêmicas à 

região (Daly, 1992). Além da diversidade, o gênero Protium Burm f. apresenta elevada 

abundância na Amazônia, em inventários florestais freqüentemente aparecem entre as 

espécies com maior Índice de Valor de Importância - IVI (Rankin-de-merona et al., 1992; 

Amaral et al., 2000; Oliveira & Amaral, 2004; Diniz et al., 2005) .  

 Uma característica marcante do gênero é a produção de óleo aromático em seu 

metabolismo, sendo que algumas espécies exsudam uma mistura de óleo-resina no tronco 

quando sofrem rachaduras, ferimentos ou ataque de insetos. Essas resinas, denominadas de 

forma generalizada como “breu” têm ampla utilização popular. Entre o uso de suas 

propriedades físico-químicas destaca-se como repelente de insetos, acendedor de fogo, para 

iluminação, calafeto de embarcações e em cerimônias religiosas. Para fins medicinais destaca-

se no tratamento de problemas respiratórios, do estômago, como analgésico, tônico e 

estimulante, (Rudiger et al., 2007; Plowden, 2001). Estudos científicos comprovaram 

propriedades encontradas na resina e folhas de algumas espécies como analgésica, 

antiinflamatória, acaracida, antimalárica, gastroproteção, hepatoproteção e anti-tumoral 

(Susunaga, 1996; Siani et al., 1999; Otuki et al., 2005; Rudiger et al., 2007; Rudiger, 2012). 

 Recentemente a indústria de cosméticos passou a comercializar produtos contendo em 

sua composição compostos aromáticos da resina de árvores de Protium Burm f., utilizando o 

nome popular “breu-branco” como marketing de produto nativo da floresta Amazônica. Entre 

as empresas com maior organização e seus respectivos produtos comercializados estão: 

NATURA (água de banho), Amazongreen (perfume) e Harmonia Nativa (água de colônia, gel 
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de banho esfoliante, perfume de ambiente e sabonete hidratante), sendo as duas últimas, 

microempresas localizadas na cidade de Manaus, capital do Amazonas.  

 Tourneau et al. (2010) fazem uma avaliação de caso da comunidade de Iratapuru 

(Amapá), onde a empresa NATURA de cosméticos estabeleceu contrato com a comunidade 

para compra de resina do “breu-branco”. Entre os benefícios que a empresa ofereceu, 

destacam-se a aquisição dos “direitos sobre conhecimento tradicional e exploração do 

patrimônio genético” para o breu-branco e a disponibilização para a comunidade de uma linha 

de crédito para projetos econômicos e sociais (Fundo-Natura). De acordo com os autores, em 

2004 a empresa comprou 300 Kg de resina de breu, que rendeu cerca de R$ 10.000,00 de 

renda para empresa. Mas de acordo com documentos internos da NATURA os royalties pagos 

pelo breu branco e depositados no fundo Natura totalizaram quase 1,6 milhões de reais. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I - Extração de resina de forma induzida por cortes e aplicação 

de Ethephon em duas espécies de Protium Burm f. na Reserva Florestal 

Adolpho Ducke, Manaus - AM. 
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1 - INTRODUÇÃO  

 A extração de exsudatos como gomas, óleos, resinas e látex, de forma induzida (não 

natural) por cortes ou furos no tronco da árvore é feita em nível comercial para espécies 

domesticadas e também nativas da floresta. A aplicação de compostos químicos para 

estimular maior quantidade da exsudação pela árvore também é feita em espécies com valor 

comercial e tem sido avaliada para o uso em outras com potencial de uso de sua exsudação 

(Lima et al., 1987; Moraes et al., 2001; Lima et al., 2001; Fusatto, 2006). Além do aumento 

de produção, o uso de estimulantes químicos também tem sido avaliado no desenvolvimento 

de técnica de manejo sustentável para espécies exploradas de forma inadequada, que 

chegaram à ameaça de suas populações nativas (Bhatt et al., 1989; Ella et al., 2003).   

 Entre os estimulantes mais utilizados está o ácido 2-cloroetilfosfônico, conhecido 

como ethephon, encontrado comercialmente em forma líquida ou pastosa nas lojas de 

produtos agropecuários. Quando em contato com o tecido vegetal, o ethephon converte-se em 

etileno (C2H4), um dos hormônios vegetais produzidos pelas plantas. O aumento de etileno na 

planta produz diversos efeitos relacionados aos seus processos fisiológicos. No Brasil esse 

composto tem sido utilizado em diversas culturas agronômicas com diferentes finalidades e 

em espécies florestais, no aumento da produção de resina em coníferas (Pinnus ssp.) e do 

látex na seringueira (Hevea brasiliensis Müll.Arg) (Fusatto, 2006). 

 Na seringueira, foi avaliado que o uso de ethephon, em doses não excessivas e 

respeitando-se o período de repouso na estação das chuvas, manteve teores satisfatórios de 

sacarose no látex e não causou exaustão das árvores. De acordo com Moraes et al. (2001),  

esse resultado foi plenamente confirmado por 16 anos de emprego da estimulação em seringal 

no estado do Acre. Em espécies de Pinnus, a estimulação com ethephon também já foi 

amplamente estudada, sendo o aumento da produção de resina significativa (Fusatto, 2006).  

 O uso de ethephon na extração da resina de espécies da família Burseraceae foi 

estudado para as espécies Commiphora wightii (Arn.) Bhandari e Protium hebetatum Daly, 

onde houve maior produção de resina com o aumento progressivo da concentração do 

estimulante utilizada (Bhatt et al., 1989; Silva, 2009). Verifica-se que esses trabalhos são 

incipientes, estudos em diferentes espécies de Protium Burm f. são necessários para a 

avaliação da possibilidade de adaptação desta técnica para extração de resina (breu) de suas 

espécies. 
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2 - REFERÊNCIAL TEÓRICO  

 

2.1 - O uso de ethephon na extração de exsudatos de espécies florestais 

 

 O ethephon é o ácido 2-cloroetilfosfônico estável em pH inferior a 3,5. Em pH 

superior decompõe-se em etileno (C2H4), um hormônio vegetal que atua ao nível celular, 

influenciando diversos processos fisiológicos da planta. No Brasil esse composto tem sido 

utilizado em culturas agronômicas para induzir a floração, frutificação, maturação precoce em 

diversas frutíferas, leguminosas e café; afrouxar pedúnculos das cerejas e maçãs, facilitando a 

colheita mecanizada; e em espécies florestais no aumento da produção de resina em coníferas 

(Pinnus ssp.) e do látex na seringueira (Hevea brasiliensis Müll.Arg) (Fusatto, 2006). 

 Hudgins et al. (2004) em estudo sobre o mecanismo de defesa em coníferas contra 

herbivoria, invasão de patógenos e ferimentos no tronco, identificaram o etileno como o 

responsável pela reprogramação da zona cambial para a formação de novos ductos resiníferos. 

Em estudo mais antigo já havia sido relatado a ação do etileno na diferenciação de células do 

xilema recém-formado em bolsas resiníferas, que se dilatam e se fundem formando os ductos 

(Bradley et al.¸ apud Fusatto, 2006). 

 A extração do látex em seringueira (Hevea brasiliensis Müll.Arg.), com a utilização de 

ethephon como estimulante químico, foi amplamente feita nos estados do Amazonas, Pará e 

sul da Bahia no período de alta da borracha no mercado (Lima et al., 1987; Moraes et al., 

2001). Em espécies de Pinnus, diversos estudos foram realizados com a utilização de 

ethephon, incrementos de até 50 % na produção de resina foram verificados (Fusatto, 2006). 

A utilização de ethephon na extração de goma do cajueiro (Anacardium ociddentale L.) para 

comercialização no nordeste brasileiro também foi testada, verificou-se o incremento de mais 

que cinco vezes (1.358,89 g), na produção média das árvores, em relação ao grupo controle 

sem estimulante (242,22 g) (Lima et al., 2001). 

 Em alguns países onde há espécies nativas com valor de mercado para suas resinas, foi 

verificada a exploração intensiva comprometendo o desenvolvimento fisiológico e reprodução 

das árvores. A utilização de técnicas inadequadas como a incisão com machado e utilização 

de fogo como estimulante da exsudação agravam a situação, levando à ameaça na manutenção 

das populações naturais da espécie (Varghese & Ticktin, 2008). Estudos com a utilização do 

estimulante químico ethephon foram feitos com objetivo de desenvolver técnica de manejo 

sustentável para tais espécies. Em estudo com a espécie ameaçada Agathis dammara Lamb. 
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Rich pela exploração de sua resina, nas florestas das Filipinas, diferentes intensidades de 

cortes e concentrações de ethephon foram testados. Resultados satisfatórios foram obtidos, 

sendo gerada cartilha com instruções sobre a utilização da técnica desenvolvida, para os 

extrativistas (Ella et al., 2003). Na Índia a espécie ameaçada Commiphora wightii (Arn.) 

Bhandari, da família Burseracae, teve estudo com utilização de diferentes tipos de cortes e 

concentrações de ethephon na extração de sua resina. Os autores verificaram aumento de até 

22 vezes comparado com o valor coletado pelas árvores do controle e identificaram meses do 

ano com significativa maior produção, gerando informações importantes para técnica de 

manejo dessa espécie (Bhatt et al., 1989).  

 O único trabalho com a utilização do estimulante químico ethephon no gênero Protium 

Burm f., testou diferentes concentrações (5% e 10%) do composto na espécie Protium 

hebetatum Daly, localizadas no estado do Amazonas (Silva, 2009). A autora obteve resultado 

positivo para o efeito do estimulante químico, com aumento da produção de resina pelo 

aumento da concentração de ethephon, indicando a possibilidade de sucesso na adaptação 

desta técnica para espécies de Protium da Amazônia.    

 No entanto, estudos que avaliem o impacto de diferentes concentrações e intensidades 

de aplicações do ethephon, em longo prazo, nas árvores da espécie de interesse são 

necessários, visto que danos a árvores já foram reportados pelo seu uso, principalmente com a 

utilização de maiores concentrações.  Bhatt et al. (1989) com a espécie Commiphora wightii 

(Arn.) Bhandari (Burseraceae), utilizaram soluções de ethephon com concentrações de 100, 

200 e 400 mg/l e verificaram que as maiores concentrações foram responsáveis pelo aumento 

da produção, mas também pelo ressecamento de galhos, entre outras conseqüências, que 

resultaram na morte de algumas árvores. Cabe ressaltar que neste trabalho o estimulante foi 

injetado diretamente na raiz das árvores, o que representa uma forma muito mais agressiva 

para a planta que o pincelamento sobre cortes no tronco. Lima et al. (2001) utilizaram 

concentrações do ethephon que variaram de 5 a 20% para avaliar a influencia na extração da 

goma do cajueiro (Anacardium occidentale L.). O autor verificou declínio de produção de 

goma quando utilizadas concentração acima de 15%, e ocorrência de fendilhamento na casca 

do tronco das plantas quando empregada a solução de 20% de ethephon. Silva (2009) com as 

concentrações 5 % e 10 % na espécie Protium hebetatum, em visita a área posteriormente 

verificou um ressecamento da casca no painel de cortes, mesmo para a concentração de 5 % 

de ethephon.  
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2.2 - Protium hebetatum Daly e Protium strumosum Daly 

 Inventários florestais realizados em Floresta Densa de Terra Firme, na Amazônia 

Central, encontraram quatro espécies de Protium Burm f. em maior quantidade: Protium 

apiculatum Daly, Protium hebetatum Daly, Protium strumosum Daly e Protium llewelynii 

Macbr (Jardim & Hosokawa, 1987; Rankin-de-Merona et al., 1992; Amaral et al., 2000; 

Oliveira & Amaral, 2004; Carneiro, 2004; Diniz & Schudeller, 2005; Silva, 2009; Brito, 

2010).  

 Na Reserva Florestal Adolpho Ducke, próxima a cidade de Manaus (Amazonas), Brito 

(2010) encontrou na área de 01 hectare, 44 indivíduos de Protium hebetatum Daly., sendo a 

espécie da família Burseraceae com maior número de indivíduos no inventário. No Projeto 

Flora da Reserva Ducke, a espécie da família Burseraceae com maior número de coletas para 

exsicatas, foi de Protium hebetatum. Em seguida três espécies de Protium tiveram o mesmo 

número de folhas coletadas, entre elas de Protium strumosum Daly. Verifica-se que as duas 

espécies citadas estão entre as mais abundantes, deste gênero, no estado do Amazonas e na 

Reserva Ducke, sendo as selecionadas para realização do experimento (Figuras 1 e 2).    

 

2.2.1 - Protium hebetatum Daly 

 
Figura 1: Exsicata de Protium hebetatum Daly 

coletada na Reserva Florestal Adolpho Ducke - AM. 

 

Geral: árvore de subdossel, base variável.  

Filotaxia: venação nitidamente 

broquidódroma, nervura central 

proeminente na face superior; angulosa 

em secção na face inferior. Peciólulo 

variável.  

Pirênio: amplamente obovado, 12,9-

21,2×11,9-17,7×9,1-15,7 mm, com ápice 

acuminado, base truncada, superfície lisa, 

sublenhosa, pubescente, de coloração 

vinácea a quase enegrecida.  

Ocorrência: freqüente. Na Amazônia em 

todos os ambientes. Norte da América do 

Sul.  

 

(Ribeiro et al.,1999; Melo et al., 2007) 
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2.2.2 - Protium strumosum Daly 

  
Figura 2: Exsicata de Protium strumosum Daly 

coletada na Reserva Florestal Adolpho Ducke - AM. 

 

 

OBJETIVO 

 Testar técnica de extração de resina induzida por meio de cortes no tronco e a 

aplicação de Ethephon em árvores das espécies Protium hebetatum Daly e Protium 

strumosum Daly na Reserva Florestal Adolpho Ducke - AM. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Avaliar o efeito da aplicação de ethephon a 5% sobre cortes no tronco, para produção de 

resina (g), comparado com a aplicação somente de cortes (sem estimulante), em cada espécie; 

 

- Verificar se há diferença estatística significativa na produção total de resina (g), ao final das 

coletas, entre as duas espécies; 

 

- Verificar se há correlação entre o diâmetro à altura do peito (DAP) e a produção de resina 

(g), nas duas espécies. 

Geral: árvore do sub-bosque com 

sapopemas. Ritidoma geralmente 

esbranquiçado.  

Filotaxia: Pulvínulos muito dilatados. 

Nervura central proeminente na face 

superior; angulosa em secção na face 

inferior.  

Pirênio: 2×2 cm, base obtusa, ápice 

acuminado, visão dorsoventral 

essencialmente orbicular com base 

truncada, levemente enrugado ao longo dos 

dois lados. 

Ocorrência: Freqüente. Na Amazônia em 

todos os ambientes, menos campinarana. 

Guiana Francesa, Guiana, Colômbia e 

Brasil (PA, AM, AC). 

(Ribeiro et al., 1999; Daly, 1992) 
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3 - MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 - Área de estudo 

Reserva Florestal Adolpho Ducke 

 O estudo foi feito na Reserva Florestal Adolpho Ducke, administrada pelo Instituto 

Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA. A Reserva foi criada por meio da Lei Estadual nº 

41, de 16 de fevereiro de 1963, que legalizou o ato de cessão da área da Reserva do Governo 

do Amazonas ao INPA. Localiza-se a nordeste de Manaus, no km 26 da rodovia que vai a 

Itacoatiara (AM-010), nas coordenadas 02º 55’S e 59º 59’W (Figura 3). Possui uma área de 

10.072 ha e serve como suporte para todos os segmentos das pesquisas do INPA e de outras 

instituições nacionais e internacionais.   

 O clima da reserva é classificado como tropical úmido, com umidade relativa de 75-

86% e precipitação anual de 1.750 a 2.500 mm. A estação chuvosa ocorre de novembro a 

maio, sendo os meses de março e abril os de maior precipitação. A estação seca ocorre de 

junho a outubro, sendo setembro normalmente o mês mais seco. A temperatura média anual é 

de 26 ºC existindo pouca variação térmica durante o ano (Baccaro et al., 2008). 

 Toda a região está coberta pela floresta tropical úmida de baixa altitude (Terra Firme), 

com dossel bastante fechado e sub-bosque com pouca luminosidade, caracterizado pela 

abundância de palmeiras acaules como Astrocaryum spp. e Attalea spp. A flora é 

extremamente diversificada, com aproximadamente 1.000 espécies de árvores com altura 

entre 30 e 35 metros, com árvores emergentes alcançando 45 a 50 metros. 

 A topografia é um importante fator na formação de solos na região da Amazônia 

Central. Nos platôs os solos são argilosos e nas vertentes, a fração de argila vai 

gradativamente diminuindo até predominar a fração de areia nas áreas de baixios. Na Reserva 

Ducke, o terreno é formado basicamente por platôs com altitudes variando de 80 a 140 m de 

altitude. Os baixios são freqüentemente inundados na época das chuvas, sendo que grande 

parte deles apresentam igarapés, mesmo durante a estação seca. 

 

3.2 - Identificação das espécies 

 Durante quatro dias, e o auxílio de dois mateiros com experiência em reconhecer 

árvores na mata, foram marcadas aproximadamente 70 árvores com características da espécie 

Protium hebetatum Daly. Todas as árvores foram georreferenciadas, marcadas com fita 

vermelha, tiveram a sua circunferência à altura do peito (CAP) medida e informações 
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adicionais, que pudesse auxiliar na identificação, anotadas em caderneta (presença de resina 

no tronco, galhas nas folhas ou característica diferente observada).     

   Com podão e técnica de escalada, todas as árvores marcadas tiveram ramo de folhas 

coletado para identificação no herbário. Algumas poucas árvores foram descartadas por terem 

a folha visivelmente diferente da grande maioria. As folhas selecionadas (67 no total) foram 

preparadas em exsicatas (prensadas em jornal; secas em estufa a 60 
o
C por 48h) e levadas para 

o Herbário do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA. As 67 exsicatas foram 

identificadas como a espécie Protium hebetatum Daly pelo parataxonomista. Com dados 

cedidos de inventário realizado na Reserva Ducke por Brito (2010) foram reconhecidos mais 

25 indivíduos de P. hebetatum, ficando o total de 92 árvores dessa espécie disponíveis.  

 Para a segunda espécie selecionada, foram marcados 21 indivíduos com características 

da espécie Protium strumosum Daly. Estas passaram pelo mesmo processo, de coleta e 

identificação, descrito nos parágrafos acima. Todas as 21 exsicatas foram identificadas como 

Protium strumosum Daly. Com dados do projeto Flora da Reserva Ducke (Ribeiro et al., 

1999) foram reconhecidos mais 07 indivíduos dessa espécie, tendo-se, portanto, 28 no total. 

  

3.3 - Seleção das matrizes 

 Todos os indivíduos, para cada espécie, foram agrupados por classes de diâmetro com 

intervalo de 5 cm (10 - 14,99 cm; 15 - 19,99 cm ; 20 - 24,99 cm e ≥ 25 cm). Observou-se a 

distribuição das árvores do tipo “J” invertido, comumente encontrado em florestas tropicais 

(Figuras 4 e 5).  

 Para a espécie Protium hebetatum, foram selecionados 40 indivíduos e de Protium 

strumosum 20 para a implantação do experimento. A estimativa da área de abrangência das 

matrizes foi de 22,3 ha (Figura 3). 
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(Base cartográfica digital 1:250.000; Projeção geográfica Datum WGS 84; Imagens: Landsat 5 e Google Earth) 

Figura 3 - Localização das matrizes selecionadas de Protium hebetatum Daly e Protium 

strumosum Daly, com área de abrangência estimada, para implantação do experimento na 

Reserva Florestal Adolpho Ducke - AM. 

 

 

 Para seleção das matrizes foram selecionados indivíduos aleatoriamente nas classes de 

diâmetro, mantendo-se a proporção do tipo J invertido encontrada e com número par de 

indivíduos por classe de diâmetro para atender aos dois tipos de extração (com e sem 

ethephon) 

 A distribuição do total de árvores e das matrizes selecionadas nas classes de diâmetro, 

para as duas espécies, estão apresentadas nas figuras 4 e 5.  
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Figura 4: Distribuição do total de árvores identificadas de Protium hebetatum Daly (N=97) 

em quatro classes de diâmetro (10 - 14,99 cm; 15 - 19,99 cm; 20 - 24,99 cm e ≥ 25 cm) e 

distribuição das matrizes selecionadas (N=40) para implantação dos tratamentos.  

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Distribuição do total de árvores identificadas de Protium strumosum Daly (N=28) 

em quatro classes de diâmetro (10 - 14,99 cm; 15 - 19,99 cm; 20 - 24,99 cm e ≥ 25 cm) e 

distribuição das matrizes selecionadas (N=20) para implantação dos tratamentos.  
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3.4 - Implantação dos tratamentos 

 

 Com as matrizes selecionadas, metade das árvores em cada classe de diâmetro foram 

selecionadas aleatoriamente para implantação do tratamento 1, ficando a outra metade para o 

tratamento 2. 

 O tratamento 1 foi a abertura de cortes no tronco da árvore sem a aplicação de 

ethephon. Foi utilizado técnica de estriagem descendente com painel de múltiplos cortes em 

“v”, adaptado de Silva (2009). Os cortes foram feitos a 1,30 m de altura do solo, sendo um 

corte vertical de 30 cm de comprimento, e em cada face (leste e oeste) três cortes oblíquos de 

10 cm, que se conectam ao corte vertical formando ângulo de 30 
o
 (Figura 6). Para abertura 

dos cortes foi utilizada uma faca de seringa que proporciona cortes retos e lisos (Figura 7).    

  

  

 

Figura 6 - Painel de cortes com dimensões, feito em árvore de Protium hebetatum Daly na 

Reserva Ducke , AM. 
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Figura 7 - Faca de seringa.  

 

 O tratamento 2 consistiu da abertura dos cortes e a aplicação do estimulante químico 

ácido 2-cloroetilfosfônico (ethephon). A concentração utilizada foi de 5 % pois é uma 

diluição da formulação original utilizada, evitando a exposição das árvores a danos por 

concentrações elevadas do estimulante e também no trabalho de Oliveira (2009) essa 

concentração foi eficaz na estimulação em espécie de Protium Burm f.  

 O Ethephon utilizado foi da marca comercial Ethrel PA, formulação em pasta de 

concentração a 10%. De acordo com Moraes et al. (2001) o Ethephon sofre hidrólise em meio 

com pH superior a 6,5, portanto utiliza-se água limpa (pH inferior a 5,5) para a diluição do 

ethephon. Foi feita a diluição da pasta com água na proporção de 1:1, obtendo-se o Ethephon 

a 5%. Para a aplicação da solução nos cortes utilizou-se pincel e uma quantidade aproximada 

de 5 ml do produto por painel. Foram utilizadas luvas de borracha e máscara, como exigido 

pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para manuseio do produto. 

 

3.5 - Coleta e pesagem da resina 

 As coletas foram realizadas no período considerado seco no estado do Amazonas, 

entre os meses de agosto e primeira quinzena de novembro. Houve duas coletas para cada 

espécie com intervalo de aproximadamente 30 dias entre elas, ou seja, contando da abertura 

dos cortes para a 1
a
 coleta e depois para a 2

a
 coleta totalizaram 60 dias.  

 Garrafas de plástico do tipo PET com a parte de cima cortada foram amarradas abaixo 

dos cortes de forma que durasse toda a coleta. Dentro das garrafas foram colocados sacos de 

plástico pequenos e prendidos com fita, dessa forma a cada coleta foi retirado o saco plástico 

com a resina dentro, e substituído por outro novo. As resinas foram armazenadas em isopor 
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até a chegada ao laboratório, onde foram pesadas em balança de precisão com quatro casas 

decimais. Os dados foram anotados em planilha, identificadas pela árvore de onde foi feita a 

extração e número da coleta (1ª ou 2ª). 

 

3.6 - Análise dos dados 

 

3.6.1 - Comparação da produção de resina (g) entre as duas espécies  

 Considerando a produção total de resina das duas espécies, foi feita a comparação de 

médias por meio do teste “t” de duas amostras, a um nível de significância de 95%. O 

programa estatístico Minitab 16 foi utilizado para a realização do teste por ser um programa 

eficiente, com interface limpa.  

 

3.6.2 - Avaliação do efeito do DAP na produção de resina (g) 

 Para avaliação do efeito do diâmetro a altura do peito (DAP) na produção de resina foi 

feito, em cada espécie, a Análise de Variância (ANOVA) a um nível de significância de 95% 

para a comparação das médias de produção de resina em três classes de diâmetro (10-14,99 

cm; 15-19,99 cm e ≥ 20 cm). Considerou-se três classes para a comparação, por causa da 

presença de poucas árvores com maiores diâmetros. 

 Foi feita também a Regressão Linear tendo a produção (g) de resina como variável 

dependente (Y) e o diâmetro a altura do peito (DAP) como variável independente (X), para as 

duas espécies.  O programa estatístico utilizado foi o Minitab 16.  

   

 

4 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 - Tipo de corte utilizado 

 Os cortes, feitos com técnica de estriagem descendente por múltiplos cortes em “v”, 

apresentaram uma inadequação nas espécies estudadas. Houve o escorrimento de resina 

exsudada dos cortes oblíquos para abaixo, no tronco da árvore (Figura 8 “a” e “b”). Sendo que 

o esperado é que o exsudado seja conduzido dos cortes oblíquos ao corte central para a coleta 

no recipiente.  
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Figura 8 - Exsudação de resina para fora dos cortes em árvore de: (a) Protium strumosum 

Daly e (b) Protium hebetatum Daly, na Reserva Florestal Adolpho Ducke, AM.  

 

 Bhatt et al. (1989) testaram três tipos de corte na espécie Commiphora wightii (Arn.) 

Bhandari (Burseraceae) e verificaram que os cortes oblíquos foram úteis em evitar o 

escorrimento da exsudação pelos lados do corte central. No estudo de Silva (2009), de onde 

foi adaptada a metodologia para este trabalho, foi documentado que apenas em alguns cortes 

oblíquos havia resina exsudada, enquanto na maioria dos cortes verticais continham resina. 

No entanto não foi verificado escorrimento da resina para fora dos cortes.  

 É possível que condições ambientais, como tipo de solo, sazonalidade da coleta, 

precipitação anual da área ou ainda outros fatores possam influenciar o metabolismo das 

árvores na área de coleta, dando à resina características físicas diferentes expressas em maior 

ou menor fluidez. Sugere-se para futuros estudos o teste da utilização de um único corte 

vertical, como utilizado em outros estudos com espécies da família Burseraceae (Bhatt et al., 

1989; Neels, 2000). 

 

4.2 - Produção de resina (g) somente pelos cortes X aplicação de ethephon 5% 

 

 Nas duas espécies, P. hebetatum e P. strumosum, não houve produção de quantidades 

coletáveis de resina pelos cortes sem a aplicação do ethephon. No máximo foi visível uma 

a 

 

b 
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camada fina transparente ou esbranquiçada de exsudação cobrindo os cortes. Portanto a 

comparação estatística com a produção pela aplicação do estimulante não foi necessária.  

 Schmal (2009) em estudo com resinagem de Protium ssp. em floresta de Terra Firme 

na Amazônia Central, utilizando apenas cortes no tronco das árvores, verificou pouca 

quantidade de resina exsudada, concluindo que o método utilizado foi ineficiente para a 

extração induzida nas árvores estudadas. Plowden (2001) no estado do Pará (Leste da 

Amazônia) realizou furos no tronco para simular a ação de besouro (curculionídeo), 

responsável pela exsudação natural nas árvores de breu do estudo, e observou apenas gotas 

escorridas no tronco de algumas árvores. Silva (2009) em estudo com a espécie Protium 

hebetatum Daly no estado do Amazonas (Amazônia Central), verificou que das dez árvores 

onde foram feitos cortes no tronco, após seis meses, menos da metade (quatro) foram 

produtivas, com média de 14,3 g por árvore de resina exsudada após seis meses da abertura 

dos cortes. Já Neels (2000), realizando estudo na Guatemala (América Central) com a espécie 

Protium copal (Schlechtendal & Cham.) Engel., obteve uma média de 245,5 g de resina 

produzida por árvore ao final da coleta. No entanto esse resultado foi possível, pois a autora 

utilizou método intensivo de extração, com reabertura dos cortes semanalmente durante três 

meses e meio (14 semanas), a média de produção por árvore e por coleta foi de 17,5 g.  

 Até o presente momento, os estudos feitos na Amazônia, unicamente com incisão no 

tronco de espécies do gênero Protium Burm f., mostraram resultado pouco significante para o 

aumento da produção de resina. No entanto, considerando a grande diversidade deste gênero e 

de ambientes na Amazônia, esses trabalhos não são conclusivos. E pelos resultados 

observados no trabalho de Neels (2000), é possível que a utilização de método de extração 

mais intensiva com reabertura periódica dos cortes possa ter resultado positivo em espécies de 

Protium na região amazônica.  

 

4.3 - Produção de resina (g) entre as duas espécies de Protium Burm f. 

 Na espécie Protium hebetatum Daly, das 20 árvores que tiveram ethephon (5%) 

aplicado, 18 produziram resina ao final dos 60 dias. Dessas 18, quatro exsudaram apenas na 

primeira coleta e uma teve exsudação unicamente na segunda coleta. O total produzido pelas 

18 árvores foi 86,55 gramas (Tabela 1).  

 A espécie Protium strumosum Daly teve exsudação em todas as 10 árvores com 

aplicação do estimulante e nas duas coletas. O total produzido pelas 10 árvores foi 785,79 g 

(Tabela 1). 
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Tabela 1 - Produção de resina em duas coletas e o total, pela incisão do tronco e aplicação de 

ethephon 5%, em duas espécies de Protium Burm f.      

Espécie 

 

Protium hebetatum Daly 

(N=20) 

Protium strumosum Daly 

(N=10) 

 1ª Coleta 2ª Coleta Total  1ª Coleta 2ª Coleta Total 

 

Produção 

 

35,07 g 51,48 g 86,55 g 390,62 g 395,17 g 785,79 g 

 

Média 
 (Desvio Padrão) 

 

1,75 
(1,58) 

2,57 
(3,26) 

4,33 
(4,25) 

39,06 
(24,27) 

39,52 
(31,77) 

78,58 
(46,75) 

 

 Em Protium strumosum o somatório e a média de produção foram muito similares nas 

duas coletas. Na espécie Protium hebetatum, houve um aumento de produção das árvores na 

segunda coleta, no entanto não significante estatisticamente pelo teste “t” (p = 0,747; nível de 

significância 95%). 

 A produção total em P. strumosum, com a metade do número de árvores (N=10), foi 

cerca de nove vezes maior que a produção em P. hebetatum (N=20). Fato visível durante as 

coletas, enquanto em P. hebetatum foi retirada a resina escorrida dos cortes com cuidado para 

não se perder nada da amostra (média de 4,33 g/árvore), em P.strumosum havia quantidade 

consideravelmente maior para fora dos cortes (média de 78,58 g/árvore). O teste “t” de 

comparação de médias para os valores de produção total das duas espécies teve resultado 

altamente significativo (p=0,000; nível de significância de 95%), ou seja, a produção de resina 

entre as duas espécies não é a mesma. 

 Silva (2009) testou a utilização de ethephon a duas concentrações (5% e 10%) na 

extração de resina em Protium hebetatum Daly, em floresta localizada no município de 

Presidente Figueiredo a 130 Km de Manaus, Amazonas. Com a utilização de ethephon 5 %, 

mesma concentração utilizada neste trabalho, obteve 275g de resina em dez árvores. Valor 

aproximadamente três vezes maior que o coletado neste estudo para a mesma espécie e 

número de árvores. Fatores ambientais podem estar correlacionados com a produção de resina 

em árvores de uma floresta como a sazonalidade da coleta, índice pluviométrico, tipo de solo, 

índice de luminosidade e densidade florística (Ella & Tongacan, 1992). Além dos fatores 

ambientais, é possível que uma diferença genética em nível de população seja responsável 

pela maior produção nas árvores do estudo no município de Presidente Figueiredo.   
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 Por outro lado, com a concentração de ethephon a 10%, em dez árvores de P. 

hebetatum no trabalho de Silva (2009), foi obtido 366g de resina. Já a espécie Protium 

strumosum neste estudo, com concentração menor de ethephon (5%), produziu cerca de duas 

vezes mais resina, com o mesmo número de árvores (785,79g). E ainda, além da maior 

produção verificada pelo uso do estimulante, essa espécie tem como característica a 

exsudação natural de resina, sendo que na metade das árvores marcadas (14 de N=28) havia 

resina no tronco, algumas em grande quantidade.  

  

4.4 - Efeito do diâmetro à altura do peito (DAP) na produção de resina das duas espécies 

de Protium Burm f.  

 A distribuição do número de árvores e respectiva média da produção de resina em três 

classes de diâmetro (10-14,99 cm; 15-19,99 cm e  ≥ 20 cm ), para as duas espécies, está 

apresentada na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Distribuição das árvores do estudo em três classes de diâmetro (10-14,99 cm; 15-

19,99 cm e  ≥ 20 cm)  com a média de produção de resina e respectivo desvio padrão.  

Protium hebetatum Daly 

(N=20) 

Protium strumosum Daly 

(N=10) 

Classe DAP No de Árvores 
Média 

(desvio padrão) Classe DAP No de Árvores 
Média 

(desvio padrão) 

10-14,99 cm 
 

11 
5,22 g 

(4,95) 

10-14,99 cm 
 

4 
51,78 g 

(25,04) 

15-19,99 cm 
 

7 
3,20 g 

(3,61) 

15-19,99 cm 
 

3 
81,69 g 

(27,36) 

≥ 20 cm 
 

2 
3,38 g 

(1,03) 

≥ 20 cm 
 

3 
115,79 g 

(70,39) 

 

 Em Protium hebetatum, a comparação de médias da produção de resina das três 

classes de diâmetro pela ANOVA não foi significativa (F=0,44; p=0,654), ou seja, não há 

diferença de produção entre as classes de diâmetro. 

 Com a espécie Protium strumosum, o resultado da Análise de Variância (ANOVA) 

também não foi significativa (F=1,85; p=0,226). Observando a tabela 2, verifica-se que a 

maior classe (≥ 20 cm) produziu mais que duas vezes a quantidade da primeira classe (10-

14,99 cm). No entanto, pelo gráfico de dispersão da produção dessa espécie (Figura 9), pode-
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se verificar que na maior classe houve uma árvore com produção de aproximadamente 40 g de 

resina, o que aumentou a variabilidade desse fator tornando-o não diferente estatisticamente 

dos outros dois (variabilidade entre os fatores). Ou seja, apesar das duas árvores mais 

produtivas estarem na maior classe, não se pode afirmar que todas as árvores com diâmetro 

acima de 20 cm produzirão maior quantidade de resina. 

 As análises de regressão linear foram ambas não significativas: P.hebetatum (P=0,773; 

r
2
=0,5%) e P.strumosum (P=0,191; r

2
=20,3%) . Indicando que a variável independente DAP 

não foi uma variável com explicação significativa na variação da produção de resina (g) 

(variável dependente), ou seja, não tiveram uma correlação forte. Neels (2000) avaliou a 

correlação de diversos fatores ambientais com a produção de resina na espécie Protium copal. 

O diâmetro à altura do peito (DAP) foi a variável com melhor resultado na análise de 

regressão, no entanto com uma correlação não muito forte (r
2
=0,612). A autora concluiu que a 

diversidade genética específica da árvore tem influência na produção de resina de tal forma 

que indivíduos com alta produção podem ser identificados apenas pela extração em campo e 

familiaridade com as árvores individualmente. 

 

 

Figura 9 - Gráfico de dispersão da produção de resina das árvores de Protium strumosum 

Daly, agrupadas em três classes de diâmetro. 
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5 - CONCLUSÃO 

 

- Somente a aplicação de cortes no tronco não foi eficaz para extração de resina nas árvores 

do estudo; 

 

- A espécie Protium strumosum Daly, na população de estudo e pela aplicação de ethephon 

5%, produziu quantidade de resina (g) significativamente maior comparado com a espécie 

Protium hebetatum Daly, o que somado à sua característica de exsudação natural pode ser 

considerada espécie potencial para suprir maiores demandas por este produto extrativo da 

floresta; 

   

- O diâmetro à altura do peito (DAP) não foi um fator determinante na quantidade de resina 

produzida nas espécies estudadas.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II - Composição química do óleo-essencial em árvores de 

Protium strumosum Daly na Reserva Florestal Adolpho Ducke - AM. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 Nas décadas recentes, um número crescente de estudos com a descrição da 

composição volátil da resina em espécies de Protium Burm f. tem sido feito, foram 

encontrados predominantemente monoterpenos e sesquiterpenos, sendo descritos ainda alguns 

fenilpropanoides e derivados de hidrocarbonetos (Rüdiger, 2012). No entanto pela grande 

diversidade deste gênero, esses estudos podem ser considerados incipientes, com muitas 

espécies ainda não estudadas. E também o estudo em nível de população foi pouco explorado, 

sendo a grande maioria dos estudos feitos, com a determinação da composição do óleo 

essencial para um único indivíduo da espécie na área.  

 O conhecimento da variação (grau de similaridade) na composição do óleo essencial 

em árvores da mesma população pode permitir a identificação de espécies que sejam fonte de 

determinados compostos e em concentrações ideais. Para demandas mais específicas como na 

fabricação de fitoterápicos ou para perfumaria fina, essa identificação é necessária para 

assegurar o fornecimento de matéria prima com as propriedades demandadas.   

 Em diferentes estudos, com a mesma espécie do gênero Protium Burm f., mas em 

regiões distantes, foi verificada grande variação da composição dos óleos essenciais das 

resinas (Siani et al.¸1999; Bandeira et al., 2001; Ramos et al., 2000; Machado et al., 2003). 

Também já foi visto em outros trabalhos com árvores da mesma espécie e também na mesma 

região de coleta, que as composições químicas dos óleos-essenciais foram similares, com os 

mesmos constituintes majoritários (Siani et al., 1999; Silva et al., 2009; Ramos et al., 2000; 

Rüdiger, 2012). Ramos et al. (2000) verificaram a composição do óleo essencial da resina 

para dois indivíduos de Protium paniculatum var. riedelianum (Engl.) Daly da mesma floresta 

e verificaram uma composição similar, com o mesmo composto majoritário e a presença 

comum de outros monoterpenos. Os resultados apontam para a possibilidade de se obter 

composição dos óleos essenciais similar para árvores da mesma espécie e área de coleta, no 

entanto uma amostragem com maior número de indivíduos é necessária para inferência mais 

robusta. 

 Como descrito no Capítulo 1, foi feita a extração de resina em árvores da espécie 

Protium strumosum Daly, com utilização do composto químico ethephon (ácido 2-

cloroetilfosfônico) para estimular a produção. O efeito desse composto na composição 

química do óleo essencial em espécies de Protium não é conhecido, o que é necessário para 

garantir a qualidade do óleo, caso esta técnica venha ser adaptada para extração de resina 

desse gênero na Amazônia. 
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2 - REFERÊNCIAL TEÓRICO 

2.1 - Compostos voláteis na família Burseraceae e gênero Protium Burm f. 

 A composição do óleo essencial na família Burseraceae é composta 

predominantemente de monoterpenos e sesquiterpenos. Os principais monoterpenos 

encontrados nos óleos essenciais das resinas são derivados dos esqueletos das séries p-

mentano (monocíclico) e pinano (bicíclico). Quanto aos sesquiterpenos, os principais 

identificados em Burseraceae, são derivados de esqueletos das séries muurulano, selinano, 

humulano e cariofilano (Rüdiger, 2012).   

 Quanto à composição química do óleo essencial da resina na mesma espécie, estudos 

encontraram grande variação para indivíduos de regiões diferentes e em vários casos uma 

composição similar em árvores de florestas próximas. Para a espécie Protium heptaphyllum 

(Aubl.) March., Siani et al. (1999) e Silva et al. (2009) ambos no estado do Amazonas, 

encontraram predominância dos monoterpenos ρ-cimeno e terpinoleno, embora o primeiro 

também encontrou p-cimeno-8-ol.  Já Bandeira et al. (2001) para essa mesma espécie no 

estado do Ceará, encontraram como componentes majoritários α-felandreno, limoneno, α-

pineno e terpinoleno. 

 Ramos et al. (2000) encontraram para espécie Protium spruceanum (Benth.) Engl., 

próximo a cidade de Manaus, os monoterpenos p-cimeno e β-felandreno como majoritários. 

Machado et al. (2003) para a mesma espécie no estado do Pará, encontraram outros 

monoterpenos diferentes como majoritários: sabineno e hidrato de cis-sabineno. 

 Em três trabalhos com a espécie Protium strumosum Daly e com a resina coletada da 

Reserva Florestal Adolpho Ducke - AM, dois deles apresentaram na composição volátil o p-

cimeno como principal constituinte, e em outro o limoneno foi o majoritário encontrado 

(Ramos et al., 2000; Zoghbi et al., 2005; Rudiger, 2012). Silva et al. (2009), também no 

estado do Amazonas identificaram para esta espécie o p-cimeno como majoritário do óleo 

essencial da resina. 

 Ramos et al. (2000) coletaram amostras de resina de dois indivíduos diferentes da 

espécie Protium paniculatum var. riedelianum (Engl.) Daly na Reserva Florestal Adolpho 

Ducke. Nas duas árvores o óleo essencial teve como componente majoritário o p-cimeno e em 

concentrações relativas muito parecidas (38,3 % e 33,8 %), o segundo componente 

predominante foi diferente e houve a presença comum de vários outros monoterpenos com 

menor concentração relativa. 
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 De acordo com Gobbo-Neto & Lopes (2007) vários fatores ambientais podem 

influenciar a composição de metabólitos secundários em plantas, como a sazonalidade, índice 

pluviométrico, radiação ultravioleta, altitude, temperatura média, nutrientes no solo e ataque 

por herbivoria. As condições ambientais de uma mesma região naturalmente são mais 

semelhantes, o que provavelmente contribuiu para os resultados citados nos parágrafos acima. 

É possível, portanto, que em árvores de uma mesma população com resinas coletadas sob as 

mesmas condições ambientais, se encontre ainda maior similaridade de seus metabólitos 

secundários, incluindo os compostos voláteis (óleo essencial).   

 

OBJETIVO 

 

 Avaliar o efeito da utilização do ethephon 5% para extração de resina, na composição 

química do óleo essencial em árvores da espécie Protium strumosum Daly; e verificar a 

similaridade da composição química dos óleos essenciais da resina em diferentes indivíduos 

dessa espécie.   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Identificar os compostos voláteis (óleo essencial) por técnicas de cromatografia gasosa, das 

amostras de resina coletadas pelo uso de ethephon 5% em dez árvores de Protium strumosum 

Daly; 

 

- Identificar os compostos voláteis (óleo essencial) por técnicas de cromatografia gasosa, da 

exsudação natural das árvores de Protium strumosum Daly; 

 

- Avaliar a variação da composição química do óleo essencial entre a resina da exsudação 

natural e a exsudada por estímulo com ethephon da mesma árvore, por técnica de análise 

multivariada; 

 

- Avaliar a variação da composição química do óleo essencial nas amostras de resina extraídas 

pelo uso do ethephon nas dez árvores de Protium strumosum Daly (mesma população) por 

técnica de análise multivariada.  
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3 - MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 - Coleta da resina para análise dos compostos voláteis (óleo essencial) 

  Na segunda coleta de resina da espécie Protium strumosum Daly (Capítulo 1), as dez 

árvores com aplicação de ethephon tiveram, aproximadamente, 6g de resina, de cada uma, 

coletada separadamente para análise química. Dessas dez árvores, cinco delas continha 

exsudação natural de resina no tronco, as quais foram coletadas (parte mais fresca, de 

coloração esbranquiçada e consistência pastosa) para comparação com a resina exsudada pela 

aplicação de ethephon. Ficando, portanto, o total de 15 amostras. 

 A coleta foi feita utilizando lâminas de estilete previamente limpas com solvente 

diclorometano (CH2Cl2) para retirada de substância que pudesse contaminar as amostras. Foi 

utilizada lâmina nova para cada coleta, as amostras foram colocadas em recipiente de vidro 

coberto com papel alumínio e mantidos sob refrigeração até o envio para a análise, para evitar 

a perda de compostos voláteis. 

 

3.2 - Extração em hexano  

 No Laboratório de Produtos Naturais da Universidade Federal do Amazonas - UFAM, 

uma quantidade de 200 mg (0,2000 g) de cada uma das quinze amostras foi submetida a 

extração em hexano (C6H14). Foi feita a diluição exaustiva em frasco de vidro, em seguida a 

filtragem da solução para outro recipiente limpo, que foi coberto por papel alumínio com 

orifícios para evaporação do solvente à temperatura ambiente. Ao final da extração, foi 

separado 2 mg (0,0020 g) de cada amostra para realização das análises. 

  

3.3 - Análises químicas: CG-DIC e CG-EM  

 Como ferramenta para confirmar a identificação das substâncias voláteis nas 15 

amostras de Protium strumosum Daly, foi aplicado o índice de retenção aritmético (IR) obtido 

em CG-DIC e a técnica de CG-EM. Assim, duas substâncias com índices de retenção 

próximos podem ser diferenciadas por meio de seus espectros de massas (Adams, 2009). Para 

o cálculo do Índice de Retenção Aritmético foram utilizadas condições cromatográficas 

específicas para as amostras, descritas a seguir, e padrões de hidrocarbonetos (C7-C30). 

 A análise no CG-DIC foi feita em equipamento GC 2010 da Shimadzu. As seguintes 

condições foram utilizadas: temperatura do injetor 250 
o
C; modo de injeção split (1:20); gás 

de arraste: hélio (He), com fluxo de 1,00 ml/min; coluna DB5 (30 m x 0,25 mm x 0,25 μm). A 

programação do forno foi: temperatura inicial 60 °C, com gradiente de 2 °C/min até 180 °C, 
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seguido de um gradiente de 20 °C/min até 260 °C, novamente gradiente de 2 °C/min até 290 

°C com isoterma de 20 min. Total: 99 min. Temperatura do detector: 300 °C. As áreas 

determinadas por integração dos picos gerados no cromatograma foram utilizadas para a 

quantificação relativa das substâncias.  

 Para as análises em CG-EM foram utilizadas as mesmas condições do CG-DIC, com 

ionização por impacto de elétrons a 70 eV. Toda esta etapa das análises, da injeção nos 

equipamentos e obtenção dos cromatogramas, foi feita no Centro de Biotecnologia da 

Amazônia (CBA). 

 

3.4 - Análise de dados 

 

3.4.1 - Avaliação da variação entre composição química do óleo essencial da exsudação 

pelo uso de ethephon e da exsudação natural 

 Para avaliação de possível efeito que o ethephon possa ter causado na composição 

química do óleo essencial, os dados das amostras da exsudação natural (N1, N2, N3, N4 e N5) 

e respectivos das amostras exsudadas pela aplicação de ethephon (E1, E2, E3, E4 e E5) foram 

submetidos à análise de componentes principais (PCA), técnica de análise multivariada, para 

verificar a variância entre elas. Os programas estatísticos Minitab 16 e Systat 12 foram 

utilizados para a análise.  

 O termo análise multivariada refere-se ao conjunto de técnicas estatísticas 

exploratórias, descritivas e inferenciais, adotadas para analisar situações que envolvem um 

grande número de variáveis simultaneamente.  

 A análise de componentes principais (PCA) é uma técnica de análise multivariada por 

ordenação que condensa as informações contidas em um grande número de variáveis em um 

pequeno grupo de novas composições dimensionais, denominadas componentes, tal que o 

arranjo dos pontos sofra a menor distorção possível, preservando a estrutura original dos 

dados. Isto é feito com a sumarização dos dados redundantes (supérfluos), para colocar 

entidades similares em pontos próximos ao longo do eixo de ordenação (Kent & Cocker, apud 

Felfili et al.¸ 2007).  
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3.4.2 - Avaliação da variação na composição do óleo essencial da resina em árvores da 

mesma população de Protium strumosum Daly na Reserva Florestal Adolpho Ducke, AM 

 Para avaliar a similaridade da composição química de mono e sesquiterpenos nas 

resinas das árvores do estudo, as dez amostras da extração por ethephon foram submetidas à 

análise de componentes principais (PCA). A análise foi feita no programa estatístico Minitab 

16 e Systat 12. 

  

4 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 - Rendimentos dos extratos em hexano 

 Os rendimentos obtidos estão apresentados na Tabela 3. As amostras com a letra E são 

da extração pelo uso de ethephon e a letra N representa amostras da exsudação natural, sendo 

que as cinco com mesmo número foram coletadas da mesma árvore. 

 

Tabela 3 - Rendimento dos extratos em hexano das quinze 

amostras de Protium strumosum Daly. 

Amostras 
Óleo resina Extrato em Hexano 

Massa (g) Massa (g) Rendimento % 

E1 0,2000 0,0997 49,85 

E2 0,2000 0,0770 38,50 

E3 0,2000 0,1519 75,95 

E4 0,2000 0,1187 59,35 

E5 0,2000 0,0942 47,10 

E6 0,2000 0,1147 57,35 

E7 0,2000 0,1432 71,60 

E8 0,2000 0,1076 53,80 

E9 0,2000 0,0567 28,35 

E10 0,2000 0,0839 41,95 

N1 0,2000 0,1181 59,05 

N2 0,2000 0,1068 53,40 

N3 0,2000 0,0453 22,65 

N4 0,2000 0,1088 54,40 

N5 0,2000 0,0953 47,65 
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4.2 - Proporção de óleo essencial e triterpenos nas amostras 

 Pela identificação da região de monoterpenos, sesquiterpenos, diterpenos e triterpenos 

nos cromatogramas, foi possível quantificar a concentração relativa (%) dos compostos 

voláteis e não voláteis das amostras (Tabela 4).  

 

     Tabela 4 - Concentração relativa (%) de compostos voláteis e   

     triterpenos nas amostras de Protium strumosum Daly. 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 A composição volátil pode variar de 7 a 8% em resinas cristalizadas e de 20 a 30% em 

resinas recém-exsudadas (Costa apud Rüdiger, 2012). Pelo somatório de mono e 

sesquiterpenos das amostras, observa-se pela Tabela 4, que com exceção da amostra N5 

(7,93%) todos apresentaram uma porcentagem alta de compostos voláteis. Resultado de 

acordo com o esperado, pois a resina da extração por ethephon estava com poucos dias de 

exsudação e a coleta da exsudação natural foi feita da parte mais fresca da resina. A amostra 

N5, quando coletada em campo, ainda estava branca e maleável (não rígida), mas 

Amostras 
Voláteis (%)       Não Voláteis (%) 

Mono Sesqui Di Tri 

E1 25,14 1,69 - 73,17 

E2 23,90 1,63 - 74,47 

E3 21,19 4,96 - 73,85 

E4 24,67 4,87 - 70,46 

E5 14,75 9,44 - 75,81 

E6 25,40 4,84 - 69,76 

E7 27,77 1,43 - 70,80 

E8 26,29 1,81 - 71,89 

E9 33,10 3,14 - 63,75 

E10 16,65 2,93 - 80,42 

N1 24,07 3,28 - 72,65 

N2 24,74 2,08 - 73,18 

N3 16,19 9,88 - 73,94 

N4 17,32 3,57 - 79,11 

N5 6,40 1,53 - 92,07 
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visivelmente mais seca que as outras, podendo ser manuseada sem deixar resíduo na mão. 

Isso provavelmente por se tratar de resina exsudada a mais dias, tendo volatilizado parte de 

seu óleo essencial pela exposição ao ar.  

 Observa-se também como característica das amostras, a presença majoritária de 

monoterpenos, uma porção menor de sesquiterpenos e a ausência de diterpenos. Esse 

resultado corrobora o padrão encontrado nos estudos já feitos sobre a composição química do 

óleo essencial em resinas de Protium.  

 

4.3 - Composição do óleo essencial das amostras 

 Os picos dos compostos identificados na região de mono e sesquiterpenos (óleo 

essencial) dos cromatogramas, das quinze amostras, estão listados na Tabela 5. Ao lado do 

nome do composto está seu índice de retenção aritmético (IRA) calculado e em seguida a sua 

concentração relativa em cada amostra, quando presente. As dez primeiras colunas são 

amostras da exsudação pelo uso do ethephon 5% (E1 a E10), em seguida estão as cinco da 

exsudação natural (N1 a N5), sendo que números iguais representam amostra da mesma 

árvore.    
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Tabela 5 - Compostos voláteis e concentração relativa encontrados em quinze amostras de resina da espécie Protium strumosum Daly, sendo dez 

da extração pelo uso de ethephon e cinco de exsudação natural. 

Composto IRA 
CONCENTRAÇÃO RELATIVA (%) 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 N1 N2 N3 N4 N5 

α-thujeno 924 0,12 0,18 0,13 0,15 - 0,18 0,10 0,10 0,46 0,09 0,11 0,20 0,07 0,09 - 

α-pineno 932 11,38 9,36 9,63 7,70 0,07 9,43 12,73 8,45 0,88 0,57 10,52 4,93 7,26 8,66 0,07 

canfeno 946 0,09 0,11 0,09 0,06 - 0,07 0,07 0,04 0,13 - 0,07 0,06 0,08 0,08 - 

sabineno 970 0,17 0,05 0,10 0,17 - 0,16 0,09 0,13 0,26 0,08 0,15 0,13 0,03 0,04 - 

β-pineno 974 1,24 0,90 1,01 0,82 - 1,00 0,65 0,64 0,05 0,05 1,07 0,53 0,76 0,95 - 

α-felandreno 1004 7,51 9,73 6,45 9,87 - 10,80 7,07 5,96 8,07 0,15 7,38 13,11 5,49 3,25 - 

α-terpineno 1015 0,03 - - 0,01 - - - - - - 0,04 0,60 0,26 0,36 - 

ρ-cimeno 1021 0,33 0,67 0,81 0,42 0,33 0,79 0,16 0,58 3,43 2,06 0,11 1,67 0,64 1,77 0,20 

limoneno 1026 1,94 1,48 1,33 3,92 1,00 1,87 4,82 8,56 4,31 6,81 2,88 2,17 0,84 1,44 0,63 

1,8-Cineol 1028 0,92 - 0,36 0,21 0,17 0,34 0,07 0,07   0,21 0,25 0,04 0,06 - 0,05 

ϒ-terpineno 1055 - - - - - - - - - - 0,06 - - - - 

hidrato de cis-sabineno 1063 - - - - - - - - - - 0,02 - - - - 

ρ-cimeneno 1086 - - - - 0,38 - - - - 0,14 - - - - 0,34 

terpinoleno 1086 0,04 0,05 0,03 0,04     0,05 0,04 4,65 - 0,06 0,05 0,05 0,05 - 

canfora 1139 0,08 0,11 0,09 0,04 0,15 0,12 0,07 0,02 0,30 0,05 0,02 0,08 0,09 - 0,09 

borneol 1162 - - - - - - - - - - - - - - 0,08 

terpineno-4-ol 1173 0,14 0,12 0,05 0,09 - - 0,16 0,08 - - 0,10 0,04 0,09 0,04 - 

ρ-cimeno-8-ol 1181 - - - - 4,30 - - - 1,41 1,34 - - - - 1,93 

α - terpineol 1187 0,82 0,12 0,08 0,59 0,08 
 

1,54 0,78 0,05 0,41 1,13 0,08 0,11 0,23 0,14 

carvone 1239 - - - - - - - - - 0,06 - - - - - 

piperitone 1247 0,02 0,09 0,21 0,04 - 0,09 0,00 0,21 0,87 0,32 - 0,07 0,05 0,02 - 
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...continuação da Tabela 5. 

Composto IRA 
CONCENTRAÇÃO RELATIVA (%) 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 N1 N2 N3 N4 N5 

α-cubebeno 1347 0,11 0,23 - 0,01 - 0,22 0,16 0,15 - - 0,20 0,11 0,04 - - 

α - copaeno 1373 0,68 0,40 2,14 2,15 - 0,74 0,35 0,67 - - 1,36 0,25 3,79 1,54 - 

β-cariofileno 1415 0,31 0,07 1,14 0,56 - 2,31 0,42 0,19 - - 0,62 0,46 2,70 0,36 - 

trans-α-bergamoteno 1433 - - - - - - - - - 0,03 - - - - - 

α-humuleno 1449 0,07 - 0,27 0,10 - 0,61 0,04 0,03 - - 0,13 0,11 0,65 0,06 - 

allo-aromadendreno 1456 - - - 0,04 - - - - - - 0,04 - 0,08 - - 

δ-cadineno 1520 0,23 0,07 0,79 0,86 - 0,22 0,09 0,23 - - 0,50 0,05 1,58 0,61 - 
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 Os compostos com maior concentração relativa, destacados em negrito na Tabela 5, 

são monoterpenos derivados dos esqueletos das séries p-mentano (α-felandreno, ρ-cimeno, 

limoneno, terpinoleno e ρ-cimeno-8-ol) e pinano (α-pineno) (Figura 10). Essas duas séries são 

precursoras da maioria dos compostos descritos em óleos essenciais de espécies de Protium. 

Todos os seis citados já foram encontrados no óleo essencial da resina em outros estudos, com 

diferentes espécies (Siani et al., 1999; Bandeira et al., 2001; Ramos et al¸ 2000; Siani et al., 

2004; Rüdiger et al., 2007).   Uma grande quantidade de outros monoterpenos com menor 

concentração relativa foi identificada nas amostras, provavelmente por serem de resinas 

recém exsudadas, com pouca perda de compostos voláteis pela exposição ao ar. Esse fato 

reflete mais uma vantagem da extração induzida de resina, pois as misturas complexas de 

mono e sesquiterpenos das resinas frescas podem ter propriedades aromáticas e bioatividade 

diferenciada. E ainda caso se deseje a resina em estágio mais oxidada, pode-se proporcionar a 

secagem do material de forma acompanhada. 

 Os sesquiterpenos identificados (de α-cubebeno a δ-cadineno, na Tabela 5) também já 

foram verificados em outros trabalhos com o gênero Protium (Siani et al., 1999; Ramos et al¸ 

2000; Machado et al., 2003; Rüdiger, 2012).   

  

 
                    

                         α-felandreno                                  α-pineno                                 ρ-cimeno-8-ol                                    
 

 

 
 

                         limoneno                                 ρ-cimeno                                terpinoleno    
                                                         

Figura 10 - Estrutura química dos principais monoterpenos identificados no óleo essencial de 

árvores de Protium strumosum Daly na Reserva Florestal Adolpho Ducke, AM.  
(Fonte: http://www.pherobase.com). 
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4.4 - Variação da composição química do óleo essencial entre exsudação da resina pelo 

uso de ethephon e exsudação natural 

 

 Para a análise de componentes principais (PCA), os dados das amostras da exsudação 

natural e os respectivos da exsudação pelo uso de ethephon da mesma árvore foram 

organizados na Tabela 6.  
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           Tabela 6 - Compostos voláteis identificados e concentrações relativas em dez amostras de resina da espécie Protium  

                      strumosum Daly, sendo cinco da exsudação pelo uso de ethephon e cinco da exsudação natural, respectivas da mesma 

                      árvore.    

 

Composto IRA 
CONCENTRAÇÃO RELATIVA (%) 

N1 E1 N2 E2 N3 E3 N4 E4 N5 E5 

α-thujeno 924 0,11 0,12 0,20 0,18 0,07 0,13 0,09 0,15 - - 

α-pineno 932 10,52 11,38 4,93 9,36 7,26 9,63 8,66 7,70 0,07 0,07 

canfeno 946 0,07 0,09 0,06 0,11 0,08 0,09 0,08 0,06 - - 

sabineno 970 0,15 0,17 0,13 0,05 0,03 0,10 0,04 0,17 - - 

β-pineno 974 1,07 1,24 0,53 0,90 0,76 1,01 0,95 0,82 - - 

α-felandreno 1004 7,38 7,51 13,11 9,73 5,49 6,45 3,25 9,87 - - 

α-terpineno 1015 0,04 0,03 0,60 - 0,26 - 0,36 0,01 - - 

ρ-cimeno 1021 0,11 0,33 1,67 0,67 0,64 0,81 1,77 0,42 0,20 0,33 

limoneno 1026 2,88 1,94 2,17 1,48 0,84 1,33 1,44 3,92 0,63 1,00 

1,8-Cineol 1028 0,25 0,92 0,04 - 0,06 0,36 - 0,21 0,05 0,17 

ϒ-terpineno 1055 0,06 - - - - - - - - - 

hidrato de cis-sabineno 1063 0,02 - - - - - - - - - 

ρ-cimeneno 1086 - - - - - - - - 0,34 0,38 

terpinoleno 1086 0,06 0,04 0,05 0,05 0,05 0,03 0,05 0,04 -   

canfora 1139 0,02 0,08 0,08 0,11 0,09 0,09 - 0,04 0,09 0,15 

borneol 1162 - - - - - - - - 0,08 - 

terpineno-4-ol 1173 0,10 0,14 0,04 0,12 0,09 0,05 0,04 0,09 - - 

ρ-cimeno-8-ol 1181 - - - - - - - - 1,93 4,30 

α - terpineol 1187 1,13 0,82 0,08 0,12 0,11 0,08 0,23 0,59 0,14 0,08 

carvone 1239 - - - - - - - - - - 

piperitone 1247 - 0,02 0,07 0,09 0,05 0,21 0,02 0,04 - - 
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                         ...continuação da Tabela 6.     

Composto IRA 
CONCENTRAÇÃO RELATIVA (%) 

N1 E1 N2 E2 N3 E3 N4 E4 N5 E5 

α-cubebeno 1347 0,20 0,11 0,11 0,23 0,04 - - 0,01 - - 

α - copaeno 1373 1,36 0,68 0,25 0,40 3,79 2,14 1,54 2,15 - - 

β-cariofileno 1415 0,62 0,31 0,46 0,07 2,70 1,14 0,36 0,56 - - 

trans-α-bergamoteno 1433 - - - - - - - - - - 

α-humuleno 1449 0,13 0,07 0,11 - 0,65 0,27 0,06 0,10 - - 

allo-aromadendreno 1456 0,04 - - - 0,08 - - 0,04 - - 

δ-cadineno 1520 0,50 0,23 0,05 0,07 1,58 0,79 0,61 0,86 - - 
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 O primeiro componente principal gerado (PC1) pela PCA teve um autovalor 

explicando 72,10 % da variância dos dados. O segundo componente principal gerado (PC2) 

teve 19,4 % para esse valor, ou seja, os dois primeiros componentes principais explicam 

juntos 91,5 % da variância dos dados (Anexo A). No primeiro componente principal (PC1) as 

variáveis com maior loading (peso da variável no componente principal) foram: α-felandreno 

(0,698), α-pineno (0,655) e ρ-cimen-8-ol (-0,233). No segundo componente principal (PC2) 

os maiores loadings foram para α-felandreno (-0,685) e α-pineno (0,678) novamente (Anexo 

A). 

 A ordenação das amostras em relação ao peso dos compostos (loadings) nos dois 

primeiros componentes principais (PC1 e PC2) está representada no gráfico biplot a seguir 

(Figura 11). 
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Figura 11 - Gráfico biplot com a sobreposição dos pontos das amostras da tabela 8 em relação 

ao peso das variáveis nos dois primeiros componentes principais. 
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 Pode-se observar a formação de um grupo maior com oito árvores mais próximas dos 

vetores de α-felandreno e α-pineno, e duas árvores fortemente relacionadas com o 

monoterpeno ρ-cimen-8-ol. Observando a Tabela 6 verifica-se que as oito amostras agrupadas 

à direita do gráfico têm α-felandreno e α-pineno como compostos majoritários, e nas outras 

duas (E5 e N5) o ρ-cimen-8-ol é o mais abundante.  

 As amostras da mesma árvore nos pares E1,N1; E3,N3 e E5,N5 se posicionaram 

próximas uma da outra, indicando pouca variância entre os pontos, o que significa alta 

similaridade quanto aos compostos apontados nos componentes principais. As amostras dos 

pares E2, N2 e E4, N4 não ficaram tão próximos no gráfico. Isso ocorreu no primeiro par, 

pois a exsudação natural da árvore teve concentração relativa de α-pineno consideravelmente 

menor que da exsudação com uso do ethephon, levando o ponto N2 a ser posicionado mais 

afastado do vetor desse composto. No segundo par ocorreu situação parecida, mas com outro 

monoterpeno, a exsudação natural da árvore teve concentração relativa de α-felandreno 

consideravelmente menor que da exsudação com ethephon, levando o ponto N4 a ser plotado 

mais afastado do vetor de α-felandreno.  

 Ramos et al. (2000) em estudo da composição química do óleo essencial em espécies 

de Protium na Reserva Ducke, verificaram que a concentração de α- e β-felandreno e α- e β-

pineno estava contrabalanceada com a concentração de ρ-cimeno nas amostras. Sendo o fato 

explicado, de acordo com os autores, da seguinte forma: 

 “(...) provavelmente conseqüência da exposição da resina ao ar, onde processos de 

oxidação-desidratação podem contribuir para uma perda progressiva nos teores de 

pineno e dos metabólitos parcialmente insaturados da série mentano, a qual inclui 

principalmente felandreno. De fato, a presença de ρ-cimeno em óleos essenciais é 

comumente reportada como resultado da conversão de terpenos cíclicos, como pinenos, 

terpinenos e outros.” 

 

 Observando novamente na Tabela 6, verifica-se que as amostras que tiveram seus 

pontos com uma distância de seu par por conter menor concentração de α-pineno (N2) e α-

felandreno (N4), contem maior concentração de ρ-cimeno que todas as outras amostras. 

Considerando que as duas amostras são da exsudação natural, é provável que a exposição ao 

ar por mais dias que da exsudação pelo uso de ethephon tenha levado a uma perda parcial na 

concentração relativa desses compostos voláteis.  
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 Verifica-se que houve uma grande similaridade na composição química das amostras 

por exsudação natural e exsudação pelo uso do estimulante. As duas variações significativas 

que se apresentaram não foram atribuídas ao uso do ethephon. Conclui-se, portanto, que o uso 

do estimulante químico ethephon 5% não causou variação significativa na composição 

química do óleo essencial das árvores estudadas.  

 

 

4.5 - Variação da composição química do óleo essencial em árvores de Protium 

strumosum Daly da mesma população 

 Para avaliação da variação na composição química do óleo essencial da resina na 

população de Protium strumosum Daly desse estudo pela análise de componentes principais 

(PCA), foi feita a comparação das dez amostras provenientes da extração por uso de 

ethephon, organizadas na Tabela 7. 
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                    Tabela 7 - Compostos voláteis identificados e concentrações relativas nas resinas de dez árvores da espécie Protium 

                     strumosum Daly na Reserva Florestal Adolpho Ducke - AM. 

 

Composto 
IRA CONCENTRAÇÃO RELATIVA (%) 

  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 

α-thujeno 924 0,12 0,18 0,13 0,15 - 0,18 0,10 0,10 0,46 0,09 

α-pineno 932 11,38 9,36 9,63 7,70 0,07 9,43 12,73 8,45 0,88 0,57 

canfeno 946 0,09 0,11 0,09 0,06 - 0,07 0,07 0,04 0,13 - 

sabineno 970 0,17 0,05 0,10 0,17 - 0,16 0,09 0,13 0,26 0,08 

β-pineno 974 1,24 0,90 1,01 0,82 - 1,00 0,65 0,64 0,05 0,05 

α-felandreno 1004 7,51 9,73 6,45 9,87 - 10,80 7,07 5,96 8,07 0,15 

α-terpineno 1015 0,03 - - 0,01 - - - - - - 

ρ-cimeno 1021 0,33 0,67 0,81 0,42 0,33 0,79 0,16 0,58 3,43 2,06 

limoneno 1026 1,94 1,48 1,33 3,92 1,00 1,87 4,82 8,56 4,31 6,81 

1,8-Cineol 1028 0,92 - 0,36 0,21 0,17 0,34 0,07 0,07   0,21 

ϒ-terpineno 1055 - - - - - - - - - - 

hidrato de cis-sabineno 1063 - - - - - - - - - - 

ρ-cimeneno 1086 - - - - 0,38 - - - - 0,14 

terpinoleno 1086 0,04 0,05 0,03 0,04     0,05 0,04 4,65 - 

canfora 1139 0,08 0,11 0,09 0,04 0,15 0,12 0,07 0,02 0,30 0,05 

borneol 1162 - - - - - - - - - - 

terpineno-4-ol 1173 0,14 0,12 0,05 0,09 - - 0,16 0,08 - - 

ρ-cimeno-8-ol 1181 - - - - 4,30 - - - 1,41 1,34 

α - terpineol 1187 0,82 0,12 0,08 0,59 0,08 
 

1,54 0,78 0,05 0,41 

carvone 1239 - - - - - - - - - 0,06 

piperitone 1247 0,02 0,09 0,21 0,04 - 0,09 0,00 0,21 0,87 0,32 
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                     ... continuação tabela 7. 

Composto 
IRA CONCENTRAÇÃO RELATIVA (%) 

  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 

α-cubebeno 1347 0,11 0,23 - 0,01 - 0,22 0,16 0,15 - - 

α - copaeno 1373 0,68 0,40 2,14 2,15 - 0,74 0,35 0,67 - - 

β-cariofileno 1415 0,31 0,07 1,14 0,56 - 2,31 0,42 0,19 - - 

trans-α-bergamoteno 1433 - - - - - - - - - 0,03 

α-humuleno 1449 0,07 - 0,27 0,10 - 0,61 0,04 0,03 - - 

allo-aromadendreno 1456 - - - 0,04 - - - - - - 

δ-cadineno 1520 0,23 0,07 0,79 0,86 - 0,22 0,09 0,23 - - 
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 No resultado da PCA, o autovalor do primeiro componente principal (PC1) 

representou 66 % da explicação na variância dos dados. Para o segundo componente principal 

(PC2) esse valor foi 15,9 %, ou seja, os dois primeiros componentes principais juntos 

explicaram 81,9 % da variância dos dados (Anexo B). O primeiro componente principal 

(PC1) teve os maiores loadings para as variáveis: α-pineno (0,787), α-felandreno (0,546) e ρ-

cimen-8-ol (-0,204) . O segundo componente principal (PC2) teve as variáveis α-pineno 

(0,449) e α-felandreno (-0,676) novamente, e também o limoneno (0,387) e terpinoleno (-

0,362) com maiores pesos nesse componente principal (loadings) (Anexo B). 

 A sobreposição das amostras em relação aos pesos atribuídos às variáveis nos dois 

primeiros componentes principais está representada no gráfico biplot da Figura 12. 
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Figura 12 - Gráfico biplot com a sobreposição das amostras da Tabela 9 em relação aos 

loadings das variáveis nos dois primeiros componentes principais gerados (PC1 e PC2). 
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 Observa-se a formação de um grupo com sete amostras, à direita do gráfico, mais 

correlacionadas com as variáveis de maior peso: α-pineno e α-felandreno; e três amostras 

afastadas desse grupo, com maior explicação da sua variância pelas variáveis: limoneno, ρ-

cimen-8-ol e terpinoleno. Verificando na Tabela 7 a composição das sete amostras agrupadas 

(E1, E2, E3, E4, E6, E7 e E8), constata-se a predominância de α-pineno e α-felandreno, com 

exceção da amostra E8 onde houve a presença do limoneno no lugar de α-pineno como 

majoritário. No entanto, nessa amostra a concentração de α-pineno também é significativa 

(terceiro majoritário), o que levou o ponto a estar ligeiramente mais próximo do vetor de 

limoneno, mas mantendo-se no grupo à direita do gráfico. Observando os compostos com 

menor concentração relativa, verifica-se a presença de dois monoterpenos (terpinoleno e 

terpinen-4-ol) e a maioria dos sesquiterpenos (α-cubebeno, α-copaeno, β-cariofileno, α-

humuleno e δ-cadineno) presentes exclusivamente nas sete amostras agrupadas. Considerando 

que alguma variação é natural, por pequenas variações ambientais e por característica 

individual de uma árvore para outra, conclui-se que os óleos essenciais das resinas nas sete 

árvores agrupadas pela PCA tiveram alta similaridade. 

 Nas outras três amostras: E5 teve sua variância explicada fortemente pela variável p-

cimen-8-ol, presente em maior concentração relativa exclusivamente nessa amostra; E9 

apresentou alta concentração relativa de α-felandreno, no entanto, a presença exclusiva de 

terpinoleno em maior concentração relativa teve maior peso na explicação da variância dessa 

amostra e E10 pela baixa concentração relativa dos compostos de maior peso (α-felandreno e 

α-pineno), e seus majoritários limoneno e ρ-cimeno respectivamente, foi plotado entre esses 

dois vetores, mais próximo do limoneno. 

 Em revisão às exsicatas coletadas em campo, verificou-se que as árvores das amostras 

E5 e E10 apresentaram variação nítida das demais, com a forma dos folíolos elíptica (estreito-

elíptica para as outras sete). A árvore da amostra E9 foi catalogada no projeto Flora da 

Reserva Ducke (Ribeiro et al., 1999), que em revisão a exsicata armazenada no Herbário do 

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA, verificou-se a mesma característica 

supracitada para E5 e E9. A variação da composição química do óleo essencial entre 

subespécies e variedades de espécies já foi reportada. Ramos et al. (2000) observaram em P. 

paniculatum var. modestum (Engl.) Daly altas concentrações de p-cimeno e α-terpineno no 

óleo essencial de sua resina, ao passo que em P. paniculatum var. riedelianum (Engl.) Daly 

observaram p-menta-3-eno, α-felandreno, 1,8-cineol, β-felandreno e p-cimeno como os 

principais constituintes. Marques et al. (2010) identificaram em Protium heptaphyllum subsp. 
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ulei (Swart) Daly os monoterpenos limoneno, terpinoleno e p-cimeno-8-ol com concentrações 

acima de 10% e em Protium heptaphyllum subsp. heptaphyllum essa concentração foi 

identificada para os compostos p-cimeno, diidro-4-careno e n-tetradecano. É possível, 

portanto, que as três árvores não agrupadas pela PCA, pela composição química do óleo 

essencial com grande variância em relação às outras sete, sejam uma sub-espécie ou variedade 

da espécie Protium strumosum Daly. No entanto, sabe-se que a identificação neste gênero de 

árvores é complexa, pela sua grande diversidade e pelos caracteres morfológicos que 

diferenciam as espécies serem pouco perceptíveis, estando mais propícia à ocorrência de 

sinonímias e identificações equivocadas (Fernandez, 2008). Um estudo mais amplo com 

revisão da espécie é necessário para elucidação do caso.   

 

 

5 - CONCLUSÃO 

  

- O uso de ethephon 5% para extração de resina não causou variação significativa da 

composição química do óleo essencial nas árvores estudadas; 

 

 

- É possível que haja uma sub-espécie ou variedade da espécie Protium strumosum Daly na 

Reserva Florestal Adolpho Ducke - AM; 

 

 

- Os óleos essenciais em árvores de Protium strumosum Daly da mesma população tiveram 

composição química com alta similaridade.  
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CONCLUSÃO GERAL 

 Os resultados deste trabalho evidenciam a viabilidade de adaptação da técnica 

utilizada, para extração de breu (resina de Protium ssp.) de forma induzida na Amazônia. No 

entanto, para que seja sustentável, ainda são necessários estudos que avaliem o impacto do 

ethephon a médio e longo prazo nas árvores desse gênero, em que se identifiquem 

concentrações e intensidades de aplicação do estimulante adequadas. Também foi verificada a 

importância da seleção de espécie matriz como fornecedora de resina na região de coleta, a 

espécie Protium strumosum Daly neste estudo apresentou destaque na produção de resina 

comparada com Protium hebetatum Daly, caso apresente comportamento similar em outras 

florestas do estado do Amazonas, pode ser indicada como espécie chave da região na 

obtenção deste produto.  

 Foi verificado também que é possível a obtenção de óleo essencial da resina, de 

diferentes árvores de uma mesma espécie de Protium Burm f., com presença de mesmos 

compostos e em concentrações próximas. O que possibilita um controle de qualidade do 

material para fabricação de fitoterápicos e cosméticos, por exemplo. Esse resultado foi obtido 

de árvores da mesma população da espécie estudada, provavelmente por estarem submetidas 

às mesmas condições ambientais e pela genética populacional. E ainda o uso do ethephon não 

alterou a composição química do óleo essencial coletado nas árvores, evidenciando o 

potencial desta técnica de extração para, além do aumento de produção, a obtenção de 

material homogêneo quanto a sua qualidade química. 
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ANEXO A - Componentes principais e auto valor da PCA para os dados de composição 

química do óleo essencial da extração com ethephon e exsudação natural.  

 

Análise dos valores e auto vetores da matriz de covariância 

Auto valor    29,481  7,918  1,976  0,795  0,394  0,219  0,064  0,036  0,003 

 

Proporção      0,721  0,194  0,048  0,019  0,010  0,005  0,002  0,001  0,000 

 

Acumulada      0,721  0,915  0,963  0,982  0,992  0,997  0,999  1,000  1,000 

 

 

Variável                            PC1     PC2     PC3     PC4     PC5 

2 - hexanol                      -0,001  -0,002  -0,000   0,001   0,004 

α-thujeno                         0,011  -0,009  -0,003  -0,010  -0,005 

α-pineno                          0,655   0,678  -0,243  -0,031   0,135 

canfeno                           0,006   0,004   0,003  -0,011   0,004 

sabineno                          0,010  -0,003  -0,010   0,032  -0,009 

β-pineno                          0,068   0,073  -0,024   0,001  -0,009 

α-felandreno                      0,698  -0,685   0,065  -0,031   0,174 

o-metilanisole                    0,002  -0,004   0,006   0,042  -0,026 

α-terpineno                       0,008  -0,029   0,050  -0,108  -0,111 

ρ-cimeno                          0,025  -0,043   0,069  -0,390  -0,398 

limoneno                          0,114  -0,082  -0,107   0,778  -0,433 

1,8 Cineol                        0,015   0,033  -0,074   0,068   0,150 

ϒ-terpineno                       0,001   0,001  -0,003   0,008  -0,000 

hidrato de cis-sabineno           0,000   0,000  -0,001   0,002  -0,000 

ρ-cresol                         -0,003  -0,001  -0,003   0,003   0,008 

ρ-cimeneno                       -0,026  -0,009  -0,020   0,017   0,029 

terpinoleno                       0,003   0,001   0,003  -0,001  -0,005 

canfora                          -0,004  -0,005  -0,001  -0,010   0,053 

borneol                          -0,003  -0,001  -0,001  -0,004  -0,015 

terpinen-4-ol                     0,007   0,004  -0,003   0,008   0,022 

ρ-metil-acetofenone              -0,028  -0,010  -0,027   0,042   0,109 

ρ-cimen-8-ol                     -0,233  -0,079  -0,205   0,278   0,673 

α - terpineol                     0,029   0,040  -0,099   0,252  -0,044 

hidrato de cis-sabineno acetato   0,001  -0,002  -0,001  -0,006   0,002 

piperitone                        0,005   0,001   0,011  -0,025   0,021 

α-cubebeno                        0,010  -0,004  -0,026  -0,011   0,041 

α - copaeno                       0,077   0,187   0,699   0,252  -0,004 

β-cariofileno                     0,035   0,078   0,512  -0,020   0,298 

α-humuleno                        0,007   0,018   0,126  -0,010   0,085 

allo-aromadendreno                0,001   0,002   0,014   0,014   0,004 

δ-cadineno                        0,027   0,077   0,302   0,114  -0,011 
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ANEXO B - Componentes principais e auto valor da PCA para os dados da composição 

química do óleo essencial em dez árvores de Protium strumosum DALY da mesma 

população 

 

Análise dos valores e auto vetores da matriz de covariância 

Auto Valor    33,000  7,932  6,619  1,098  0,585  0,384  0,261  0,063  0,044 

 

Proporção      0,660  0,159  0,132  0,022  0,012  0,008  0,005  0,001  0,001 

 

Acumulada      0,660  0,819  0,951  0,973  0,985  0,993  0,998  0,999  1,000 

 

Variável                           PC1     PC2     PC3     PC4     PC5 

2 - hexanol                      -0,001  -0,001  -0,000  -0,000  -0,002 

α-thujeno                         0,001  -0,034   0,022   0,036   0,027 

α-pineno                          0,787   0,449  -0,090   0,337   0,068 

canfeno                           0,004  -0,009   0,002   0,017   0,010 

sabineno                          0,003  -0,014   0,017   0,010   0,025 

β-pineno                          0,072   0,010  -0,036  -0,058   0,093 

α-felandreno                      0,546  -0,676   0,279  -0,241  -0,306 

o-metilanisole                    0,001  -0,003   0,003  -0,030  -0,005 

α-terpineno                       0,001   0,000  -0,001   0,002   0,001 

ρ-cimeno                         -0,091  -0,197   0,187   0,237   0,440 

limoneno                         -0,095   0,387   0,873  -0,141  -0,125 

1,8-Cineol                        0,013   0,016  -0,042   0,012   0,116 

ρ-cresol                         -0,002   0,000  -0,004  -0,000  -0,009 

ρ-cimeneno                       -0,017   0,008  -0,024  -0,009  -0,045 

terpinoleno                      -0,074  -0,362   0,233   0,660   0,224 

canfora                          -0,004  -0,021  -0,002   0,037   0,000 

terpinen-4-ol                     0,008   0,008   0,001   0,018  -0,017 

ρ-metil-acetofenone              -0,028  -0,002  -0,029   0,013  -0,062 

criptone                          0,000   0,002   0,002  -0,001  -0,003 

ρ-cimen-8-ol                     -0,204  -0,032  -0,214   0,117  -0,482 

α - terpineol                     0,031   0,113   0,060   0,152  -0,136 

hidrato de cis-sabineno acetato  -0,002  -0,007   0,007   0,013   0,002 

carvone                          -0,002   0,002   0,002  -0,003   0,007 

piperitone                       -0,019  -0,051   0,055   0,081   0,119 

α-cubebeno                        0,011   0,003   0,002   0,006  -0,064 

α - copaeno                       0,072  -0,008  -0,034  -0,397   0,506 

β-cariofileno                     0,065  -0,050  -0,055  -0,274   0,210 

trans-α-bergamoteno              -0,001   0,001   0,001  -0,002   0,004 

α-humuleno                        0,015  -0,016  -0,015  -0,074   0,057 

allo-aromadendreno                0,000  -0,001   0,001  -0,008  -0,001 

δ-cadineno                        0,025  -0,003  -0,010  -0,161   0,203 

 


