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RESUMO 
 
 

AVILA, Renata Couto: RESISTÊNCIA CLONAL DE EUCALIPTO À 
Thaumastocoris peregrinus E CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA POR CG/EM DE 
ÓLEO ESSENCIAL , 2016. 112p. (Dissertação–Mestrado em Ciências Florestais) – 
Universidade dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Diamantina, 2016. 
 
Por causa da introdução de pragas exóticas, as plantações de Eucalipto estão sofrendo 

com consideráveis perdas na produção por todo o território brasileiro. Uma dessas 

pragas foi detectada em 2008 e é conhecida como percevejo bronzeado 

(Thaumastocoris peregrinus). Essa praga de origem Australiana se espalhou 

rapidamente pelas plantações de eucalipto no país por causa da falta de seu inimigo 

natural. Ainda não foi encontrado um controle eficaz para o percevejo bronzeado. Para 

se conseguir a certificação florestal, não é recomendado o uso de inseticidas químicos 

ou sintéticos. Uma das alternativas para o controle desse inseto é a detecção e utilização 

de genótipos resistentes nas plantações e a utilização de bioinseticidas a partir de óleos 

essenciais. Para essa constatação se faz necessário testes de resistência nos genótipos a 

fim de encontrar as ideais para os plantios. No laboratório de Biotecnologia Florestal da 

UFVJM foi realizado teste de sobrevivência e de não-preferencia alimentar em 27 

clones comerciais da empresa Gerdau LTDA e de indivíduos de Eucalyptus 

camaldulensis e Corymbia. citriodora, a fim de identificar o nível de resistência e 

suscetibilidade entre os mesmos. Para as duas variáveis foram considerados os 

genótipos C. citriodora e os clones C4, C11, C24, C25, C27 e C17 como sendo 

altamente susceptíveis em relação aos demais, e os clones C1, C15, C20, C21 e C13 

como sendo os mais resistentes em relação aos demais. Após a caracterização dos 

clones foram extraídos os óleos essenciais de 3 clones resistentes, 3 susceptíveis e de 

indivíduos de E. camaldulensis. Nos óleos extraídos foram encontrados compostos que 

são descritos para o controle de diversos insetos, como 1,8 cineol e linalool. Esses 

compostos comprovam o potencial inseticida dos óleos essenciais de eucalipto. 

 
Palavras-chave: Percevejo bronzeado; Resistência de plantas; Bioinseticidas; 
Monoterpenos; Sesquiterpenos. 



 
 

 
ABSTRACT 

 
Because of the introduction of exotic pests, these plantations are suffering considerable 

losses in production throughout the Brazilian territory. One such pest was detected in 

2008 and is known as Bronze bug. This Australian origin worm spread rapidly through 

the Eucalyptus plantations in the country because of the lack of their natural enemy. We 

have not yet found an effective control for Bronze bug. To achieve forest certification is 

not recommended the use of chemical insecticides. One of the alternatives to control 

this insect is the detection and use of resistant genotypes in plantations and the use of 

biopesticides from essential oils. For this finding is necessary stress tests in genotypes 

in order to find the ideal for plantations. In laboratory UFVJM Forest Biotechnology 

was held survival test and non-food preference in 27 commercial clones of Gerdau 

LTDA and E. camaldulensis individuals and C. citriodora in order to identify the level 

of resistance and susceptibility among thereof. For the two variables were considered 

the genotypes E. Citriodora, C4, C11, C24, C25, C27 and C17 as the most susceptible 

in relation to others and the clones C1, C15, C20, C21 e C13 as the toughest in relation 

to others  After the characterization of the clones, have been derived the essential oils of 

three resistant clones, three susceptible clones and E. camaldulensis. In extracted oils, it 

have been found many compounds that are described to control various insects, as 1,8 

cineol and linalool. These compounds show potential insecticide essential oils of 

Eucalyptus. 

 
 
Keywords: Bronze bug; plant resistance; biopesticides; monoterpenes; Sesquiterpenes. 
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1 INTRODUÇÃO GERAL 

 O eucalipto é originário da Oceania, pertence à família Myrtaceae e possui cerca 

de 700 espécies descritas. Atualmente, chama-se popularmente de eucalipto as árvores 

ou arbustos pertencentes à espécies dos gêneros Eucalyptus, Corymbia e Angophora 

(PARRA-O et al., 2009; WILSON et al., 2005). É responsável pela maioria absoluta do 

abastecimento da cadeia produtiva de madeira no Brasil e, dentre seus diversos usos, 

pode-se mencionar a produção de celulose, papel, MDF, aglomerados, madeira serrada, 

mourões, postes, carvão vegetal, lenha industrial, dentre outros. Dos 7,74 milhões de 

hectares de área de florestas plantadas no País em 2014, 71,9% correspondem às áreas 

com o gênero Eucalyptus. (IBÁ, 2015). 

 Apesar de sua importância, as plantações de eucalipto no Brasil, nos últimos 

anos, vêm sofrendo com o ataque de pragas exóticas que afetam a sua produtividade. 

Tal como aqui, outros países que cultivam o eucalipto também registraram a ocorrência 

de diversos insetos prejudiciais aos plantios dessa essência florestal nos últimos anos, 

incluindo várias pragas exóticas (WILCKEN et al., 2008; BARBOSA et al., 2012a). 

 Assim, os cultivos florestais de eucalipto, tanto no Brasil quanto em outros 

países produtores, estão sob ameaça constante. Espécies exóticas, em sua maioria de 

origem australiana, se estabeleceram nestes centros produtores nos últimos anos e têm 

contribuído para a redução da produtividade das florestas e elevação dos custos de 

produção. Pragas como o psilídeo-de-concha, o percevejo bronzeado e a vespa-da-galha 

se disseminaram rapidamente pelos principais estados produtores brasileiros 

(WILCKEN et al., 2008; BARBOSA et al., 2012a). 

 Uma das principais pragas, o Thaumastocoris peregrinus Carpintero e Dellapé, 

2006 (Hemiptera: Thaumastocoridae) foi detectado no país em 2008, no município de 

São Francisco de Assis, RS, e já está presente em, praticamente, todas as principais 

regiões produtoras de eucalipto no Brasil. Este inseto, vulgarmente conhecido como 

percevejo bronzeado, tem causado grande preocupação no setor florestal devido os 

danos associados e pela rapidez com que tem se disseminado no território nacional 

(BARBOSA et al., 2012; MENEZES et al., 2011; WILCKEN et al., 2010). 

 Esse percevejo possui um hábito alimentar sugador, onde ele perfura as folhas e 

os ramos finos para sugar a seiva, causando o prateamento seguido do bronzeamento 

nas folhas que dificulta a captação dos raios solares que pode levar a uma desfolha 
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parcial ou total reduzindo assim a taxa fotossintética, o que, pode causar, em casos mais 

graves, a morte do indivíduo (LIMA, 2011; SOLIMAN et al., 2012; WILCKEN et al., 

2010). 

 Os métodos de controle para o percevejo bronzeado ainda estão em 

desenvolvimento (MUTITU et al., 2013). Na Austrália, o método de controle mais 

eficaz é a injeção, no tronco das árvores, do inseticida sistêmico imidacloprid. Mas, para 

grandes plantios essa técnica torna-se inviável economicamente (NOACK et al., 2009).  

O controle químico, feito com utilização de inseticidas convencionais e 

específicos, é mais vantajoso por causa da sua eficiência e facilidade de uso em relação 

aos demais. Porém, a desvantagem desse método de controle está relacionada com a 

contaminação do meio ambiente, danos acidentais ocasionados pela má utilização de 

agrotóxicos e elevados custos (PINTO JÚNIOR et al., 2010; MARANGONI et al., 

2012). 

 Devido aos danos ambientais que os produtos químicos podem causar, existem 

poucos produtos registrados para a cultura do eucalipto que são aceitos pelas agências 

de certificação, como por exemplo o Conselho de Manejo Florestal (Forestry 

Stewardship Council – FSC), fato que limita o controle químico de pragas em plantios 

florestais em geral (NADEL; NOACK, 2012). 

 Uma alternativa ao controle químico é o uso de genótipos resistentes nos 

plantios. Diversos estudos têm sido realizados, há muitos anos, com o objetivo de se 

conhecer a suscetibilidade ou resistência das espécies de eucalipto a insetos-praga 

(CAMARGO et al., 2014). Todavia, para o percevejo bronzeado, esses estudos ainda 

são incipientes, dado ao pouco tempo da sua detecção em árvores de eucalipto, o que 

dificulta a seleção de genótipos resistentes e, ou, o plantio com materiais sabiamente 

resistentes. 

 A identificação e uso de plantas tolerantes ao ataque de pragas é a alternativa 

viável para conter as populações dos predadores, pois não agride o meio ambiente e é 

mais econômica que os outros métodos de controle, não ocasionando nenhuma restrição 

aos processos de certificação de áreas produtoras (QUEIROZ et al., 2012) além de não 

exigir conhecimentos adicionais para os tratos culturais. 

 Outra estratégia para o controle de T. peregrinus é o uso de bioinseticidas, 

proporcionando maior segurança, seletividade, biodegradabilidade, viabilidade 

econômica, aplicabilidade em programas integrados de controle de insetos e baixo 
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impacto ambiental. Dentre as possibilidades de compostos nesta área, bioinseticidas, o 

estudo de mecanismos de defesa de plantas pode proporcionar uma opção para a seleção 

de novos compostos que preencham os requisitos de eficácia, segurança e seletividade 

(MARANGONI et al., 2012) sem impactar o meio ambiente. 

 Em relação à defesa das plantas contra herbívoros, existem dois tipos de defesa, 

defesa constitutiva e defesa induzida, que podem ter ação direta ou indireta sobre os 

insetos (KARBAN; BALDWIN, 1997). A defesa constitutiva ocorre quando uma planta 

expressa resistência de forma contínua e independe da presença ou ação de herbívoros. 

Na defesa induzida, a planta expressa resistência contra o herbívoro somente após a 

injuria, podendo atuar diretamente sobre os herbívoros ou inimigos naturais (THALER 

et al., 1999). Quando a defesa é direta, substâncias como sílica, metabólitos 

secundários, enzimas e proteínas, além de órgãos como tricomas e espinhos afetam 

diretamente a performance do inseto. Na defesa indireta estão envolvidas substâncias 

emitidas pela planta, que atraem parasitas e predadores do inseto fitófago (BALDWIN 

et al., 2001). Essas substâncias são, em sua maioria, metabólitos secundários que se 

constituem em verdadeiros sinais químicos nessas interações (SANTOS; PRATES, 

1999).  

 Simas et al. (2004) citaram que as plantas são fontes naturais de substâncias 

inseticidas e antimicrobianas, pois, essas substâncias podem ser produzidas pelo vegetal 

em resposta a um ataque patogênico.  

 Entre os metabólitos secundários com potencial inseticida encontram-se os 

terpenos mais voláteis, especialmente aqueles de baixo peso molecular, como os 

monoterpenos, com 10 carbonos, e sesquiterpenos, com 15 carbonos, que são 

compostos abundantes nos óleos essenciais de muitas plantas. Eles são compostos 

tipicamente lipofílicos com alto potencial para interferências tóxicas com funções 

bioquímicas básicas, fisiológicas e comportamentais contra insetos (SANTOS; 

PRATES, 1999; MARANGONI et al., 2012; SIMÕES et al., 2004; DORAN; 

BROPHY, 1990). 

 Muitas dessas substâncias exibem propriedades tóxicas, repelentes, atrativas, 

inibidores ou retardadores de crescimento, danos na maturação, redução da capacidade 

reprodutiva e deterrentes para diversas espécies de insetos, podendo levar os insetos 

fitófagos à morte por inanição ou toxicidade direta (SANTOS; PRATES, 1999; 
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MARANGONI et al., 2012). Segundo Isman (2006), deterrente alimentar é qualquer 

substância que reduza a alimentação de insetos nocivos às plantas (IWASHINA, 2003). 

 Os óleos essenciais voláteis extraídos de plantas ampliaram o número de ações 

biológicas para o controle de pragas e doenças de maneira menos impactante ao 

ambiente e ao consumidor, sendo uma alternativa aos inseticidas convencionais (PINTO 

JUNIOR, et al., 2010; BIZZO et al., 2009). Estudos sobre o potencial das espécies de 

vegetais, visando obter óleos essenciais como inseticidas botânicos, vêm aumentando 

em quantidade. Esses óleos podem ser utilizados como um método de controle eficaz, 

com redução dos custos, preservação do ambiente e dos alimentos da contaminação 

química, podendo tornar-se prática adequada à agricultura sustentável (KÉITA et al., 

2001) e ao manejo integrado de pragas. 

 No eucalipto, o óleo essencial é encontrado, principalmente, em suas folhas. São 

produzidos e armazenados por glândulas e estão distribuídos de forma abundante no 

parênquima da folha da maioria das espécies de eucaliptos (SALGADO et al., 2003). 

 Dada a importância do percevejo bronzeado para a eucaliptocultura, as restrições 

impostas pelas organizações certificadoras ao uso de métodos de controle químico e a 

necessidade de se realizar uma eucaliptocultura ambientalmente segura, objetivou-se, 

primeiramente, caracterizar 27 clones comerciais híbridos e duas espécies puras de 

Eucalyptus quanto a resistência e susceptibilidade ao ataque de T. peregrinus. Este 

estudo inicial possibilitou caracterizar os 27 genótipos quanto a resistência e 

suscetibilidade ao percevejo. Após esta primeira etapa procederam-se à extração e 

caracterização química do óleo essencial obtido de folhas de três clones considerados 

resistentes, folhas de três clones considerados suscetíveis e de folhas de indivíduos de E. 

camaldulensis. Esta segunda etapa teve como finalidade identificar possíveis diferenças 

quanto a composição do óleo essencial produzido por cada um desses clones. As 

possíveis diferenças poderiam estar associadas à resistência ou a suscetibilidade a essa 

praga nestes materiais genéticos.  
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Cap. I Não-preferência alimentar e sobrevivência em diferentes clones de eucalipto 
a Thaumastocoris peregrinus Carpintero & Dellapé  

 

RESUMO 
 

Com origem na Oceania, o eucalipto é uma das principais fontes de produtos 

madeireiros no mundo. No Brasil foi introduzido em 1903 e hoje atinge uma área de 

5,56 milhões de ha. As plantações de eucalipto vêm sofrendo perdas de produção 

devido a introdução de pragas exóticas nos plantios. O percevejo bronzeado é originário 

da Austrália e se espalhou rapidamente em plantações de eucalipto no mundo. No 

Brasil, foi detectado em 2008 nos estados de São Paulo e Rio Grande do Sul e vem 

causando diversos prejuízos aos produtores. Até o presente momento não foi encontrado 

um controle eficiente para essa praga. Uma das alternativas que vem sendo cada vez 

mais estudada é a plantação de indivíduos resistentes a essa praga. Para isso testes de 

resistência tem sido de extrema importância na eucaliptocultura. No laboratório de 

Biotecnologia Florestal da UFVJM foi realizado testes de não-preferencia alimentar sem 

chance de escolha em 27 clones comerciais da empresa Gerdau S/A e de indivíduos de 

E. camaldulensis, a fim de identificar o nível de resistência e suscetibilidade entre os 

mesmos. Avaliando as variáveis juntas foram considerados os genótipos E. citriodora, 

os clones C4, C11, C17, C24, C25 e C27 e como sendo os mais susceptíveis em relação 

aos demais, e os clones C1, C15, C20 e C21 como sendo os mais resistentes em relação 

aos demais. 

 

Palavras-chaves: Percevejo bronzeado; Resistencia de plantas; Eucalyptus spp.; 

Preferência alimentar; Mortalidade. 
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ABSTRACT 

 
Originating in Oceania, Eucalyptus is one of the main source of wood products in the 

world. In Brazil it was introduced in 1903 and now reaches an area of 5.56 million ha. 

Eucalyptus plantations have suffered production losses due to the introduction of exotic 

pests in crops. The Bronze bug is originally from Australia and has spread rapidly in 

Eucalyptus plantations in the world. In Brazil, it was detected in 2008 in the states of 

São Paulo and Rio Grande do Sul and has caused many losses to producers. Until now it 

has not found an effective control for this pest. One alternative that has been 

increasingly studied is the planting of resistant individuals to this pest. For this 

resistance testing has been extremely important in Eucalyptus. In laboratory UFVJM 

Forest Biotechnology was held food non-preference tests no choice in 27 commercial 

clones company Gerdau S/A and E. camaldulensis individuals in order to identify the 

level of resistance and susceptibility among them. Evaluating the variables together, 

they were considered genotypes E. citriodora, os clones C4, C11, C17, C24, C25 and 

T27 as the most susceptible in relation to others and the clones C1, C15, C20 and C21 

as the toughest in relation to others. 

 
Keywords: bronze bug; plant resistance; Eucalyptus spp.; Feeding preference; 
Mortality.
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2 INTRODUÇÃO 

 O eucalipto é uma espécie pertencente à família das mirtáceas de porte arbóreo. 

Originário, em sua maioria, da Austrália, possui cerca de 700 espécies catalogadas, 

muitas de relevante interesse comercial (VALVERDE, 2007). Atualmente, chama-se, 

popularmente, de eucalipto árvores ou arbustos pertencentes às espécies dos gêneros 

Eucalyptus, Corymbia e Angophora (PARRA-O. et al., 2009; WILSON et al., 2005).  

 A produtividade do eucalipto vem sendo afetada por diversos aspectos nas 

últimas décadas, como por exemplo, o aparecimento de pragas e doenças (FERREIRA, 

2013), fatores que limitam a produção de eucalipto no Brasil. 

 Entre as pragas, as nativas sempre tiveram grande importância, tais como as 

formigas, complexo de lagartas desfolhadoras, cupins e besouros (PEREIRA et al., 

2013). No entanto, nas últimas décadas as pragas exóticas vêm ganhando mais atenção 

dos eucaliptocultores, haja vista que a globalização tem facilitado a disseminação de 

espécies de pragas não nativas através do deslocamento de pessoas e por meio do 

comércio mundial (MEYERSON; MOONEY, 2007). 

 Os problemas florestais relacionados às pragas aumentaram com o acréscimo da 

área plantada com eucalipto, especialmente espécies para a produção de energia e 

celulose (CAMARGO et al., 2014). 

 Nas duas últimas décadas as plantações de eucalipto têm sido gravemente 

ameaçadas por pragas exóticas (WINGFIELD et al., 2008), como o psilídeo-de-concha, 

Glycaspis brimblecombei Moore (Hemiptera: Psyllidae) (WILCKEN et al.; 2003), as 

vespas Epichrysocharis burwelli Schauff e Leptocybe invasa Fisher & LaSalle 

(Hymenoptera: Eulophidae) (COSTA et al.; 2008) e o percevejo bronzeado, 

Thaumastocoris peregrinus Carpintero & Dellapé (Hemiptera: Thaumastocoridae) 

(WILCKEN et al., 2010). De acordo com Soliman et al. (2012), as plantações florestais, 

quando atacadas por insetos, podem sofrer uma redução significativa na quantidade e 

qualidade da madeira produzida, principalmente nos períodos de seca (WILCKEN et 

al., 2010). 

 Originário da Austrália, Thaumastocoris peregrinus, popularmente conhecido 

como percevejo bronzeado, foi detectado no Brasil pela primeira vez em 2008, no 

estado do Rio Grande do Sul (BARBOSA et al.; 2012), e rapidamente virou uma séria 
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ameaça devido a sua capacidade de adaptação as condições climáticas brasileiras, rápida 

dispersão (SOLIMAN, 2010) e por causar danos a diversas espécies de eucalipto, com 

uma intensidade variada (FERREIRA, 2013). 

 Inicialmente, os sintomas elicitados nas árvores são o prateamento das folhas, 

que com o tempo passam para tons de marrom e vermelho, deixando às árvores com um 

aspecto bronzeado, particularidade que deu origem ao nome popular do inseto 

(JACOBS; NESER, 2005). As plantações ficam com a coloração nitidamente 

modificada, possibilitando sua identificação à distância (BARBOSA et al., 2012). 

 Os danos fisiológicos ocasionados às plantas têm sido um problema relevante 

para a eucaliptocultura global, pois, ao se alimentar da seiva das folhas, o inseto causa a 

o prateamento seguido do bronzeamento das mesmas, causando desfolha parcial ou total 

e a diminuição da taxa fotossintética, e, em alguns casos, a mortalidade das árvores de 

eucalipto (JACOBS; NESER, 2005).  

 Devido os danos que os insetos podem causar nas plantações, que acabam 

afetando a sua produção, a incidência dos mesmos nos plantios de eucalipto se torna 

cada vez mais preocupante. Logo, definir métodos de controle eficazes é essencial para 

minimizar os efeitos negativos causados pelo inseto, sendo os mais indicados aqueles 

que utilizam controle biológico e, ou a seleção de materiais geneticamente resistentes 

(FERREIRA, 2013). 

 Em seu País de origem, o percevejo bronzeado é uma praga urbana e seu 

controle é realizado através da injeção de um inseticida sistêmico (Imidacloprid) no 

tronco das árvores (NOACK et al., 2009). Todavia, o uso de inseticidas em plantios 

comerciais no Brasil não é aconselhado devido às restrições e condições para a 

certificação florestal, devido aos possíveis impactos ambientais ocasionados por 

produtos químicos (LORENCETTI, 2013). 

 Métodos de controle biológico com fungos entomopatogênicos, parasitoides e 

predadores necessitam serem mais estudados para serem recomendados a campo. 

Embora seja bastante indicado como uma alternativa de controle em florestas, ainda é 

pouco estudada a utilização de espécies ou clones resistentes às pragas (PEREIRA, 

2011). Este método tem sido eficiente em diferentes culturas, controlando insetos-praga 

em níveis inferiores ao de dano econômico. 

 O uso de plantas resistentes ou tolerantes ao ataque de pragas tem sido uma 

alternativa economicamente viável, que não causa poluição ou desequilíbrio ecológico e 
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nem gastos extras ao produtor, pois permite a harmonia com outras práticas agrícolas, 

sendo desnecessários conhecimentos tecnológicos avançados (QUEIROZ et al., 2012; 

LARA, 1991; RIBEIRO et al., 2015). 

 Um índice muito utilizado para a avaliação da resistência de plantas a pragas é a 

contagem de seu excremento, que é produzido em elevada quantidade quando o inseto 

se alimenta das plantas, chamado “honeydew” (PEREIRA et al., 2010; BARBOSA et 

al., 2012). 

 Segundo Barbosa et al. (2012), a determinação da quantidade de “honeydew” 

pode representar uma medida indireta da atividade alimentar de insetos sugadores. Ou 

seja, quanto mais o inseto se alimenta, mais ele excreta, sendo o inverso verdadeiro. 

Logo, se há muita excreção, a alimentação é elevada, ao passo que, se há pouca 

excreção, há baixa alimentação. Considerando que o inseto tem alta alimentação em 

plantas suscetíveis e baixa alimentação em plantas resistentes, a quantidade de 

excreções pode ser um bom índice para a seleção de genótipos resistentes ou 

suscetíveis. 

 Desta forma, este estudo utilizou a quantidade de “honeydew” e a sobrevivência 

para classificar genótipos de eucalipto quanto à resistência a T. peregrinus, visando 

auxiliar a seleção de genótipos resistentes ao percevejo bronzeado em programas de 

melhoramento florestal. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

1.1 Local de Estudos 

 Esta pesquisa foi desenvolvida no Laboratório de Genética e Biotecnologia 

Florestal (LGBF) e no Centro Integrado de Propagação de Espécies Florestais (CIPEF), 

ambos pertencentes ao Departamento de Engenharia Florestal da Universidade Federal 

dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), Campus de Diamantina, localizado na 

latitude 18° 12’ 9.76’’ S, longitude 43° 34’ 46.13’’ W e altitude de 1.400 m 

(ALMEIDA, 2014). 

1.2 Obtenção e manutenção dos insetos 

 Os indivíduos de T. peregrinus foram coletados em áreas infestadas de plantios 

comerciais de Eucalyptus spp. da empresa Aperam Bioenergia LTDA, localizada no 

Município de Itamarandiba, MG (Figura 1.1). Os espécimes foram transportados nas 

folhas atacadas (Figura 2.1 A e B) de Eucalyptus spp. em sacos de tecido voil e alocados 

na sala de criação do CIPEF. A manutenção dos indivíduos se deu em buquês de 

Eucalyptus spp. suscetível a uma temperatura de 25 ± 1 °C, umidade relativa: 70 ± 10% 

e fotoperíodo de 12 h. (Figura 2.1 C). 

 Para a manutenção da criação, os buquês foram trocados a cada dois dias, 

garantindo, assim, a turgidez das folhas para a correta alimentação e ovoposição dos 

insetos.  

 
Figura 1.1- Coleta de insetos para o experimento. a) Área de coleta; b) Árvore abatida para coleta; c) 
Folha infestada com insetos e honeydew. 
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Figura 2.1- a) Transporte dos insetos em saco de tecido voil; b) Indivíduos sob folhas de eucalipto; c) 
Buquês de criação. 

1.3 Não-preferência alimentar sem chance de escolha e sobrevivência 

 A resistência e suscetibilidade foram avaliadas por meio das técnicas de não-

preferência alimentar sem chance de escolha e da sobrevivência de adultos. 

 Foram utilizadas folhas de plantas de clones híbridos de eucalipto com cinco 

anos de idade. Vinte e sete genótipos diferentes, mantidos em vasos de 10 L, a pleno 

sol, no viveiro do CIPEF, foram avaliados (Figura 3.1 A). As plantas receberam 

irrigação diária e adubação de cobertura a cada 30 dias. Os genótipos de Eucalyptus 

camaldulensis (Figura 3.1 C) utilizados nos experimentos foram obtidas por meio de 

propagação seminal, realizada no CIPEF. Para o Corymbia citriodora, foram utilizadas 

folhas de um indivíduo adulto localizado no Campus da UFVJM de Diamantina-MG 

(Figura 3.1 B). 

 
Figura 3.1- Plantas utilizadas no experimento. a) clones comerciais no Viveiro do CIPEF; b) Indivíduo 
adulto de C. citriodora; c) Indivíduos de E. camaldulensis localizados no viveiro do CIPEF. 

1.4 Delineamento experimental 

 Foram utilizados os métodos modificados de Ghaffar et al. (2011) para 

preferência alimentar e Barbosa et al. (2012) para preferência alimentar e sobrevivência 

de adultos. 

 Cada genótipo diferente foi considerado um tratamento, perfazendo 29 

tratamentos (Tabela 1.1). Para cada tratamento, realizaram-se 10 repetições, totalizando 



 
 

27 
 

 

290 unidades experimental. Cada parcela constitui-se de uma placa de Petri contendo 

uma folha (Figura 4.1). 

 Para a montagem das placas de Petri, folhas sadias do terço inferior dos 

indivíduos foram coletadas e lavadas com água destilada. A fim de padronização, todas 

as folhas foram cortadas em secções com cerca de 4 cm a partir da base do pecíolo e 

uma largura média de 3 cm (Figura 4.1 A). 

Tabela 1.1- Genótipos de eucalipto utilizados nos ensaios de resistência/suscetibildiade a T. peregrinus e 
respectivas procedências 

Tratamento Genótipo Procedência 

T0 Corymbia citriodora (semente) Diamantina/MG 

T1 C01 Gerdau S/A 

T2 C02 Gerdau S/A 

T3 C03 Gerdau S/A 
T4 C04 Gerdau S/A 
T5 C05 Gerdau S/A 
T6 C06 Gerdau S/A 
T7 C07 Gerdau S/A 
T8 C08 Gerdau S/A 
T9 C09 Gerdau S/A 
T10 C10 Gerdau S/A 
T11 C11 Gerdau S/A 
T12 C12 Gerdau S/A 
T13 C13 Gerdau S/A 
T14 C14 Gerdau S/A 
T15 C15 Gerdau S/A 
T16 C16 Gerdau S/A 
T17 C17 Gerdau S/A 
T18 C18 Gerdau S/A 
T19 C19 Gerdau S/A 
T20 C20 Gerdau S/A 
T21 C21 Gerdau S/A 
T22 C22 Gerdau S/A 
T23 C23 Gerdau S/A 
T24 C24 Gerdau S/A 
T25 C25 Gerdau S/A 
T26 C26 Gerdau S/A 
T27 C27 Gerdau S/A 
T29 E. camaldulensis (semente) Diamantina/MG 
 

 O pedúnculo das secções foliares foi inserido em tubos de polipropileno, de 1,5 

mL, contendo água destilada autoclavada, para manter a turgescência foliar, e 
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acondicionados em placas de Petri autoclavadas de 9 cm de diâmetro por 1.5 cm de 

altura (Figura 4.1 C). 

 Em cada uma das 290 placas de Petri contendo uma secção foliar foi liberado 1 

inseto adulto. As placas foram vedadas com papel filme (Figura 4.1 D) e 

acondicionadas em câmara climatizada tipo B.O.D. a 25 ± 1°C, UR de 70 ± 10% e foto-

fase de 12h (Figura 4.1 E). 

 

 
Figura 4.1- Montagem do experimento. a) Corte padrão das folhas; b) Orifício na tampa do tubo para o 
encaixe do pedúnculo da folha; c) Folha encaixada no tubo com água; d) Placa montada, identificada e 
vedada; e) Disposição das placas; f) câmara do tipo B.O.D. 

1.5 Avaliação e coleta dos dados 

 As avaliações foram realizadas a cada 48 horas por meio da contagem do 

número de gotículas de excremento (“honeydew”) sobre as folhas. Em cada avaliação as 

folhas foram trocadas. Foram registrados os eventos de morte e descartados os 

indivíduos mortos sem a reposição dos mesmos. Os indivíduos que sobreviveram 

durante todo o experimento foram descartados após a sexta avaliação. 
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1.6 Análise estatística 

 Todas as análises estatísticas foram efetuadas com auxílio do programa R, 
versão 3.3.1 (2016-06-21) -- “Bug in Your Hair” (R CORE TEAM, 2016), juntamente 
com os pacotes ggbiplot (VU, 2011), lattice (SARKAR, 2008), latticeExtra (SARKAR; 
FELIX, 2016), MASS (VENABLES; RIPLEY, 2002), multcomp (HOTHORN et al., 
2008), multcompView (GRAVES, et al., 2015), pscl (Jackman, 2015), randomcoloR 
(AMMAR, 2016), rms (FRANK; HARRELL JR, 2016), stargazer (HLAVAC, 2015), 
survival (THERNEAU, 2015; THERNEAU; GRAMBSCH, 2000) e vegan (OKSANEN 
et al., 2016 ). O script utilizado para as análises se encontra nos apêndices. 
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2 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 No teste de não-preferencia alimentar sem chance de escolha pôde-se observar 

que diferentes folhas (genótipos) apresentaram, visualmente, diferenças quanto a 

quantidade de “honeydew” depositada nas mesmas (Figura 5.1). Ao verificar os dados, 

após tabulação, pode-se constatar que folhas de Corymbia citriodora (T0) apresentaram 

a maior média geral, considerando todos os pontos de avaliação (Tabela 2.1). Por outro 

lado, o clone híbrido C01 (T1) apresentou a menor média (Tabela 2.1). A magnitude 

entre a maior e a menor média, quanto a deposição de “honeydew”, foi da ordem de 22 

vezes (8,5 versus 0,4). 

 

Figura 5.1- Folhas de diferentes tratamentos com a presença de inseto e de gotículas de honeydew. 
 
Tabela 2.1- Média de excremento observado em cada um dos tempos de avaliação para cada um dos 
tratamentos analisados 

Tratamento 
Tempo (horas) 

0 48 96 144 192 240 288 Média Geral 
0 0,0 12,9 13,5 7,5 10,6 7,9 7,4 8,5 
17 0,0 7,2 5,5 6,9 3,7 7,3 2,9 4,8 
27 0,0 8,0 4,8 8,8 7,4 1,8 3,1 4,8 
11 0,0 6,1 7,6 7,7 5,0 3,1 2,9 4,6 
28 0,0 7,4 5,8 7,9 1,7 4,1 4,3 4,5 
4 0,0 4,1 2,9 9,8 6,8 1,0 5,2 4,3 
25 0,0 9,3 5,9 5,0 2,7 3,9 2,1 4,1 
24 0,0 3,4 3,6 5,1 3,1 2,9 8,7 3,8 
10 0,0 7,0 5,9 4,2 2,7 0,7 4,4 3,6 
3 0,0 9,7 2,0 5,5 1,2 1,8 3,9 3,4 
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7 0,0 6,2 3,4 6,3 2,6 0,0 1,5 2,9 
22 0,0 3,6 4,5 5,4 2,2 2,4 2,1 2,9 
14 0,0 4,3 3,7 4,4 3,5 1,0 2,9 2,8 
16 0,0 6,0 2,0 4,4 2,2 4,0 1,0 2,8 
18 0,0 8,1 4,5 3,1 1,4 0,0 0,9 2,6 
12 0,0 3,8 4,9 4,2 1,1 0,0 2,8 2,4 
2 0,0 9,2 2,6 3,2 0,8 0,0 0,0 2,3 
23 0,0 2,8 4,3 4,4 2,7 0,2 0,0 2,1 
19 0,0 1,4 4,3 2,0 4,6 0,1 0,9 1,9 
5 0,0 1,8 6,8 0,5 1,8 1,2 0,2 1,8 
9 0,0 1,0 3,8 3,1 1,8 1,0 0,3 1,6 
6 0,0 3,5 0,5 3,7 0,5 1,5 0,7 1,5 
13 0,0 4,6 1,9 3,8 0,3 0,0 0,0 1,5 
26 0,0 2,4 1,5 5,1 0,1 0,0 0,0 1,3 
8 0,0 6,6 1,3 0,3 0,0 0,0 0,0 1,2 
15 0,0 3,1 3,6 0,5 0,0 0,0 0,0 1,0 
20 0,0 2,5 1,7 0,6 0,1 0,0 0,0 0,7 
21 0,0 2,2 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 
1 0,0 1,3 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 

 A fim de verificar se havia diferença significativa entre os tratamentos, 

procedeu-se a uma análise de regressão binomial negativa (Tabela 3.1). Este modelo é 

considerado adequado para dados de contagem quando há superdispersão dos dados, ou 

seja, quando a variabilidade dos dados é maior do que a média. De fato, ao se observar o 

valor de θ, parâmetro para superdispersão da distribuição binomial negativa, verifica-se 

que sua estimativa é significativamente diferente de zero, o que indica uma real 

superdispersão dos dados utilizados (Tabela 3.1). A análise estatística permitiu constatar 

que houve diferenças significativas entre os diversos tratamentos, sendo que sete foram 

significativos ao nível de 0,1% de probabilidade (Tabela 3.1). 

Tabela 3.1- Estimativas dos parâmetros do modelo ajustado com a distribuição binomial negativa (BN) 
para a deposição de “honeydew”. As colunas “Contagem” se referem aos coeficientes do modelo BN para 
as contagens. As colunas “Zero” representam os coeficientes para o modelo logístico considerando a 
presença/ausência de zeros 

 Contagem Zero 

Termos Estimativa EP Pr(>|z|) Estimativa EP Pr(>|z|) 

Intercepto 2,49*** 0,18 0,00 0,01 0,25 0,97 

Tratamento1 -0,85 0,52 0,10 2,71*** -0,58 0,00 

Tratamento2 -0,51* 0,28 0,07 1,07*** -0,38 0,00 

Tratamento3 -0,41 0,26 0,12 0,78** -0,36 0,03 

Tratamento4 -0,45* 0,24 0,07 0,51 -0,36 0,16 
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Tratamento5 -0,89*** 0,28 0,00 1,02** -0,38 0,01 

Tratamento6 -1,04*** 0,29 0,00 1,08** -0,39 0,01 

Tratamento7 -0,53** 0,26 0,04 0,84** -0,37 0,02 

Tratamento8 -0,70** 0,34 0,04 1,60*** -0,42 0,00 

Tratamento9 -0,93*** 0,3 0,00 1,18*** -0,39 0,00 

Tratamento10 -0,22 0,27 0,42 1,01** -0,37 0,01 

Tratamento11 -0,46** 0,23 0,05 0,25 -0,35 0,47 

Tratamento12 -0,20 0,31 0,53 1,53*** -0,4 0,00 

Tratamento13 -0,69** 0,31 0,03 1,39*** -0,4 0,00 

Tratamento14 -0,36 0,28 0,20 1,16*** -0,38 0,00 

Tratamento15 -1,09*** 0,32 0,00 1,34*** -0,4 0,00 

Tratamento16 -0,49* 0,27 0,07 0,99** -0,37 0,01 

Tratamento17 -0,37 0,24 0,12 0,39 -0,36 0,28 

Tratamento18 -0,35 0,28 0,22 1,16*** -0,38 0,00 

Tratamento19 -0,93*** 0,28 0,00 0,93** -0,38 0,01 

Tratamento20 -1,74*** 0,33 0,00 1,00** -0,41 0,02 

Tratamento21 -1,17** 0,42 0,01 2,06*** -0,48 0,00 

Tratamento22 -0,63** 0,26 0,02 0,75** -0,37 0,04 

Tratamento23 -0,77** 0,28 0,01 0,96** -0,38 0,01 

Tratamento24 -0,52** 0,25 0,04 0,63* -0,36 0,08 

Tratamento25 -0,48** 0,24 0,05 0,38 -0,36 0,29 

Tratamento26 -0,50 0,35 0,16 1,85*** -0,44 0,00 

Tratamento27 -0,34 0,24 0,15 0,39 -0,35 0,27 

Tratamento28 -0,26 0,25 0,29 0,65* -0,36 0,07 

Tempo 0,002*** 0,00 0,00 - - - 

log(θ) 0,26*** 0,1 0 - - - 
Significância: *p<0,10; **p<0,05; ***p<0,01 

 Pode-se verificar que os genótipos representados nos tratamentos 1, 20 e 21 

ocasionaram drástica redução na deposição de “honeydew” pelos insetos. Por outro 

lado, os genótipos representados pelos tratamentos 0, 4, 11, 17, 24, 25, 27, 28, mostram 
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ser altamente favoráveis a alimentação do inseto, haja vista serem os que mais tiveram 

deposição de fezes na superfície das folhas (Figura 6.1). A fim de demonstrar, 

visualmente, as diferenças entre os tratamentos, procedeu-se a análise gráfica dos dados 

de “honeydew”. O primeiro gráfico, produzido a partir dos dados do modelo binomial 

negativa ajustado (médias) demonstra que existem, de fato, uma grande quantidade de 

zeros nos dados (Figura 7.1). O gráfico (Figura 7.1) permite observar a dispersão de 

excrementos produzidos pelos insetos em cada um dos tempos, de maneira mais clara. 

Observa-se que há interação com o tempo, tal como já identificado pela análise 

binomial negativa (Tabela 3.1). Na primeira avaliação, os três genótipos que mais 

negativamente interferiram na deposição de fezes foram 1, 20 e 19 e os três que mais 

favoreceram foram 0, 3 e 25. Logo na segunda avaliação já houve mudanças e os três 

que mais interferiram foram 6, 8 e 21 e os mais favoráveis foram 0, 5 e 11. Na terceira 

avaliação detecta-se que os genótipos representados pelos tratamentos 1 e 21 não 

apresentaram deposição de “honeydew”, um forte indicativo de ação negativa contra a 

alimentação do inseto. Nesta mesma fase, os tratamentos 4, 27 e 28 foram os que mais 

favoreceram o percevejo bronzeado. A partir dessa análise, outros genótipos se 

destacaram como possíveis resistentes ao inseto e outros continuaram sendo mais 

suscetíveis (Figura 7.1). 

Segundo Barbosa et al. (2012), alterações nas taxas de excreção podem estar 

relacionadas com diferenças na ingestão alimentar dos insetos sugadores nas plantas. Ou 

seja, se há muita excreção, a alimentação é elevada, ao passo que, se há pouca excreção, 

há baixa alimentação. Considerando que o inseto tem alta alimentação em plantas 

suscetíveis e baixa alimentação em plantas resistentes, a quantidade de excreções pode 

ser um bom índice para a indicação de genótipos resistentes ou suscetíveis para uso em 

programas de melhoramento genético florestal. 

Em trigo, após a aplicação de agentes que induzem resistência às plantas, foi 

observada uma redução no número de gotas de “honeydew” (PEREIRA et al., 2010). 

No arroz, a introdução de genes de resistência afetou negativamente a quantidade 

(massa) de excrementos produzidos por espécimes de gafanhoto castanho em 

comparação à linhagem selvagem de arroz (Hu et al., 2012). Semelhante, os 

excrementos produzidos por este mesmo gafanhoto em plantas transformadas com anti-

senso do gene OsACS2 foi inferior ao observado nos genótipos selvagens (Lu et al., 

2014). Zhao et al. (2009) observaram que diferentes hospedeiros (pepino, batata-doce, 
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pimentão, berinjela e algodão) a Bemisia tabaci induzem diferentes quantidades de 

“honeydew”, sendo maior em pepino e menor em pimentão. Estes autores concluem que 

há diferenças quanto à seletividade de B. tabaci a estes cinco hospedeiros, sendo uma 

maior seletividade em pepino e uma menor seletividade em pimentão. 

 
Figura 6.1- Dispersão da deposição de “honedew” por percevejo bronzeado em folhas de 29 genótipos de 
eucalipto (Tabela 1). Cada gráfico representa os dados de um genótipo. 

 Para sumarizar possíveis agrupamentos de genótipos com ação semelhante ao 

percevejo bronzeado, construiu-se uma matriz de dissimilaridade euclidiana e procedeu-

se a um agrupamento pelo método UPGMA (“Unweighted Pair Group Method with 

Arithmetic Mean”) (Figura 8.1). Com base neste agrupamento e na média geral de 

deposição de fezes (Tabela 2.1), sugere-se que o genótipo Corymbia citriodora (T0) foi 

altamente suscetível. Os genótipos 4, 11, 17, 24, 25, 27 e 28 são suscetíveis ao inseto. 
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De suscetibilidade intermediária são sugeridos os genótipos 2, 3, 7, 10, 12, 14, 16, 18 e 

22. Com resistência intermediária podem ser destacados, com base na deposição de 

“honeydew”, os genótipos 5, 6, 9, 13, 19, 23 e 26. Finalmente, os genótipos 1, 8, 15, 20 

e 21 podem ser considerados altamente resistentes (Figura 7.1 e Tabela 2.1). 

 
Figura 7.1-  Dispersão da deposição de “honedew” por percevejo bronzeado em folhas de 29 genótipos 
de eucalipto (Tabela 1). Cada gráfico representa os dados de um tempo de avaliação. 
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Figura 8.1 Dendrograma obtido pelo método UPGMA, a partir das medidas de dissimilaridade entre 29 
genótipos de eucalipto (Tabela 1). A matriz de dissimiliaridade foi construída com base na média (Tabela 
2.1), em cada tempo de avaliação, da deposição de “honeydew” nas folhas de cada genótipo. Os 
retângulos em vermelho são sugestões de grupos de genótipos com ação semelhante ao percevejo 
bronzeado. 

 Desta maneira, pode-se dizer que entre os genótipos existe uma grande diferença 

de resistência/suscetibilidade, se de fato os testes de não-preferência de alimentação sem 

chance de escolha se confirmarem como sendo um bom indicativo para essa finalidade. 

 A análise de sobrevivência dos insetos foi baseada no teste de Kaplan-Meier 

(Figura 9.1). Os dados analisados indicam que os indivíduos do tratamento T0 tiveram a 

maior probabilidade de sobrevivência durante o período do estudo. Além disso, foi o 

que obteve o maior número de sobreviventes na última avaliação, finalizando o estudo 

com três indivíduos vivos (Tabela 4.1 e Figura 10.1).  

 A maior mortalidade observada nas primeiras 48 h do experimento foi de seis 

mortes no tratamento T14, cinco nos tratamentos T6 e T21 e 4 mortes nos tratamentos 

T9, T10, T13, T19 e T26. Na a avaliação a 96 h, a maior mortalidade foi encontrada no 

tratamento T15, com cinco mortos, seguido pelos tratamentos T2, T3, T8, T12, T22, 

T23 e T28 (Figura 10.1 e Tabela 4.1). 

 Na avaliação a 144 h, o tratamento T20 apresentou a maior mortalidade, com 

seis indivíduos mortos, e os tratamentos T5, T7 e T11 tiveram cinco mortos cada um. 

Por sua vez, os tratamentos T2 e T8 sofreram quatro mortes (Figura 10.1 e Tabela 4.1). 

 Os tratamentos T1, T8 e T21 apresentaram 100% de mortalidade no tempo de 

192 h. Essa morte rápida dos indivíduos de T. peregrinus pode estar relacionada com 

algum composto presente nesses genótipos, que pode ter afetado o seu 

desenvolvimento, por meio de toxidez (Antibiose), ou que pode ter inibido a 

alimentação(Antixenose) destes insetos ali presentes (Figura 10.1 e Tabela 4.1). 
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 Os tratamentos T7, T10, T12, T19, T22, T23, T25 e T27 chegaram ao final dos 

estudos com 1 sobrevivente cada. Os tratamentos T3, T4, T11, T14, T17, T18, T24 e 

T28 terminaram os estudos com 2 sobreviventes cada um (Figura 9.1 e Tabela 4.1). 

Os tratamentos T1, T8 e T21 apresentaram mortalidade de 100% logo na terceira 

avaliação, terminando o estudo sem nenhum indivíduo vivo. 

Tabela 4.1- Mortalidade de indivíduos de percevejo bronzeado, acumulada, ao longo do período de 
estudo 

 
Tratamento 

Tempos (horas) 

0 48 96 144 192 240 288 

1 0 3 6 10 10 10 10 

8 0 2 6 10 10 10 10 

21 0 5 8 10 10 10 10 

2 0 1 5 9 10 10 10 

15 0 0 5 9 10 10 10 

20 0 3 3 9 10 10 10 

13 0 4 6 8 10 10 10 

26 0 4 7 8 10 10 10 

12 0 4 7 8 9 9 9 

5 0 0 3 8 8 9 10 

9 0 4 6 8 8 8 10 

10 0 4 7 8 8 8 9 

6 0 5 7 7 8 9 10 

23 0 1 5 7 8 8 9 

3 0 3 7 7 8 8 8 

14 0 6 6 7 8 8 8 

18 0 3 5 7 8 8 8 

22 0 1 5 7 7 8 9 

7 0 1 1 6 9 9 9 

28 0 1 5 6 8 8 8 

16 0 3 5 6 7 9 10 

19 0 4 5 6 7 8 9 

11 0 1 1 6 7 8 8 

17 0 2 3 6 7 8 8 

25 0 1 3 6 7 7 9 



 
 

38 
 

 

24 0 2 5 6 7 7 8 

4 0 1 4 5 7 7 8 

27 0 2 5 5 6 7 9 

0 0 2 4 5 6 7 7 

  

 
Figura 9.1- Análise de probabilidade de sobrevivência de Kaplan-Meier aplicado aos 29 tratamentos 
analisados. 
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Figura 10.1- Gráfico da quantidade de indivíduos mortos em relação aos tempos de avaliação. Dez indica a morte de 100% dos indivíduos. 
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 Tal qual realizado para teste de não-preferência alimentar sem chance de 

escolha, para os testes de sobrevivência também procedeu-se a construção de uma 

matriz de dissimilaridade euclidiana e também procedeu-se a um agrupamento pelo 

método UPGMA (“Unweighted Pair Group Method with Arithmetic Mean”) (Figura 

10.1). Com base neste agrupamento e na mortalidade (Tabela 4.1), sugere-se que os 

genótipos representados pelos tratamentos T0, T11, T17, T25, T24, T4 e T27 foram 

altamente suscetíveis. Por outro lado, o genótipo representado pelo tratamento T21 pode 

ser considerado altamente resistentes, com base na taxa de mortalidade. Com 48 h 50% 

dos indivíduos haviam morrido. Essa porcentagem de mortalidade saltou para 80% na 

avaliação de 96 h e atingiu 100% de mortalidade na terceira avaliação, com 144 horas 

após a instalação do ensaio (Tabela 4.1 e Figura 10.1). Os tratamentos T1, T2, T8, T15 

e T20 podem representar genótipos com alto grau de resistentes ao percevejo bronzeado 

(Tabela 4.1 e Figura 10.1). Nos demais tratamentos, podem haver materiais genéticos 

com algum grau de resistência, mas, sem indicação para uso em programa de 

melhoramento genético florestal. 

 De acordo com os resultados obtidos nas duas análises, pode-se considerar os 

genótipos C1, C15, C20 e C21 como sendo genótipos altamente resistentes ao percevejo 

bronzeado, em relação aos demais genótipos avaliados. Por outro lado, os genótipos C. 

citriodora, C4, C11, C17, C24, C25 e C27 podem ser considerados altamente 

suscetíveis, em relação aos demais (Tabelas 2.1 e 4.1; Figuras 8.1 e 11.1). 

Figura 11.1- Dendrograma obtido pelo método UPGMA, a partir das medidas de dissimilaridade entre 29 
genótipos de eucalipto (Tabela 1). A matriz de dissimiliaridade foi construída com base na mortalidade 
acumulada (Tabela 10.1), em cada tempo de avaliação. Os retângulos em vermelho são sugestões de 
grupos de genótipos com ação semelhante ao percevejo bronzeado. 
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 Em um estudo realizado por Ferreira (2013) com os mesmos clones para 

avaliação da sintomologia, o clone 27 (T27) apresentou sintomas do ataque de 

percevejo bronzeado inoculado artificialmente e para a avaliação do período ninfal. Esta 

mesma autora constatou a presença de adultos no clone 17, nas mesmas condições, fato 

que corrobora os achados no presente estudo. 

 O genótipo C. citriodora (T0) se destacou como sendo o que obteve maior 

quantidade de honeydew e a maior probabilidade de sobrevivência. Entre as pesquisas 

relacionadas ao ataque de T. peregrinus em C. citriodora, não há um consenso entre os 

pesquisadores quanto a resistência/suscetibilidade dessa espécie. Alguns experimentos 

apresentam um efeito positivo ao ataque da praga e em outros não há respostas para o 

ataque de T. peregrinus.  

De acordo com Kumar (1963) as árvores de C. citriodora são hospedeiras de 

espécies da família Thaumastocoridae e BiCEP (2015), cita o genótipo como 

hospedeiro de T. peregrinus, fato que concorda com os resultados encontrados nesse 

experimento e nos realizados por Menezes et al (2011). Jacobs e Neser (2005), na 

África do Sul, e Barbosa et al. (2014), no Estado do Paraná, estudaram a preferência de 

T. peregrinus a diferentes genótipos de Eucalyptus e não encontraram indivíduos em C. 

citriodora. Essa diferença nos resultados provavelmente se dá devido a fatores 

abióticos, possibilidade de escolha ou ao genótipo da planta estudada. Outra 

possibilidade é a variabilidade presente na população do inseto, possibilitando adaptar-

se a genótipos diferentes. 

 As diferenças de sobrevivência observadas entre os genótipos e o baixo número 

de “honeydew” verificado nos mesmos sugere que a mortalidade dos indivíduos de T. 

peregrinus pode estar diretamente relacionada à menor taxa de alimentação. 

 Diferente de outros estudos, E. camaldulensis apresentou uma taxa de 

sobrevivência mediana. Desse modo, mesmo tendo apresentado uma grande quantidade 

de “honeydew”, ele não foi considerado altamente suscetível. Esses resultados divergem 

daqueles publicados por Jacobs e Neser (2005), Wilcken et al. (2010), Menezes et al. 

(2011) e BiCEP (2015), que considera essa espécie altamente suscetível no Brasil e na 

Austrália. Novamente, pode ser que, por se tratar de espécie pura, o genótipo estudado 

tenha algum grau de resistência. 
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3 CONCLUSÃO 

O genótipo altamente suscetível considerando a deposição de “honedew” é o 

Corymbia citriodora (T0). Os genótipos 4, 11, 17, 24, 25, 27 e 28 foram considerados 

suscetíveis ao inseto. Os genótipos altamente resistentes considerando a deposição de 

“honedew” foram os genótipos 1, 8, 15, 20 e 21. 

Os genótipos altamente suscetíveis considerando a mortalidade foram o Corymbia 

citriodora e os genótipos T0, T11, T17, T25, T24, T4 e T27. O genótipo altamente 

resistente considerando a mortalidade foi o genótipo 21. 

Os genótipos altamente suscetíveis, em relação aos demais, considerando os dois 

testes foram C. citriodora, C4, C11, C17, C24, C25 e C27. Os genótipos C1, C15, C20 

e C21 foram considerados altamente resistente, em relação aos demais, considerando os 

dois testes. 
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Cap. II  Extração e caracterização química de óleos essenciais de clones de 

eucalipto como potencial alternativa para o controle do T. peregrinus. 

RESUMO 

O percevejo bronzeado é uma praga exótica, relativamente nova no Brasil, se tornou 

uma séria ameaça devido à sua capacidade de adaptação, rápida dispersão e por causar 

danos de intensidade variada a diversas espécies do gênero. Mesmo com tantos 

prejuízos causados por essa praga, ainda não se encontrou um controle eficaz para os 

plantios de eucalipto. Os inseticidas sintéticos utilizados ultimamente têm causado cada 

vez mais preocupações com a saúde humana e os impactos ambientais, intensificando 

assim os estudos para encontrar alternativas seguras. A procura por espécies vegetais 

com atividade inseticida tem crescido consideravelmente, ocasionando diversos estudos 

que levaram à identificação de plantas com potencial inseticida e à caracterização de 

seus respectivos compostos bioativos. Compostos bioativos produzidos por vegetais 

possuem ação repelente, inibição de crescimento e efeito tóxico podendo representar 

novas estratégias para o manejo e controle de insetos de importância econômica. Foram 

extraídos óleos essenciais de clones comerciais provenientes da empresa Gerdau S/A e 

de plantas de Eucalyptus camaldulensis provenientes de Diamantina-MG. Desses 

clones, 3 foram classificados como resistentes e 3 como susceptíveis ao percevejo 

bronzeado e de cada clone foi extraído folhas sem o contato de T. peregrinus e com o 

contato com a praga, a fim de descobrir diferenças de compostos nesses genótipos que 

sejam responsáveis pela resistência. Foram encontrados nos óleos essenciais extraídos 

alguns terpenos bioativos com potenciais inseticidas já descritos por outros autores. Foi 

observada uma diferença entre os genótipos e entre os indivíduos com e sem inseto. 

Esses compostos podem ser os responsáveis pela resistência/susceptibilidade aos 

ataques do T. peregrinus.  

 

Palavras-chaves: Percevejo bronzeado; Eucalyptus spp.; Bioinseticidas; Monoterpenos; 
Sesquiterpenos.
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ABSTRACT 

 
The productivity of Eucalyptus plantations has declined increasingly because of the 

occurrence of pests in crops. The bronze bug is an exotic pest, relatively new in Brazil, 

has become a serious threat because of its adaptability, rapid spread and cause varying 

degrees of damage to several species of the genus. Even with so many losses caused by 

this plague, has not yet found an effective control for Eucalyptus plantations. Synthetic 

insecticides used lately, have caused increasing concern to human health and 

environmental impacts, thus intensifying the studies to find safe alternatives. Demand 

for plant species with insecticidal activity has grown considerably, resulting in several 

studies that led to the identification of plants with insecticide potential and the 

characterization of their bioactive compounds. Bioactive compounds produced by plants 

have repellent action, inhibition of growth and toxic effects may represent new 

strategies for the management and control of insects of economic importance. Essential 

oils were extracted from commercial clones from the company Gerdau S/A and 

Eucalyptus camaldulensis plants. Of these clones, 3 were classified as resistant and 3 as 

susceptible to bronze bug and each clone was extracted leaves without the T. peregrinus 

contact and contact with the plague in order to find differences in these compounds 

genotypes that may cause the resistance. They were found in essential oils from some 

terpenes with bioactive potential insecticides already described by other authors. These 

compounds may be responsible for resistance/susceptibility to T. peregrinus these 

genotypes. A difference between genotypes and between individuals with and without 

insect was observed. These compounds may be responsible for resistance/susceptibility 

to T. peregrinus attacks. 

 
Keywords: bronze bug; Eucalyptus spp.; biopesticides; monoterpenes; Sesquiterpenes.
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1 INTRODUÇÃO 

 Dentre os diversos aspectos que podem afetar negativamente a produtividade 

dos plantios de eucalipto, a ocorrência de pragas nas plantações vem ganhando uma 

atenção especial dos pesquisadores, devido aos prejuízos que ocasionam. 

 Uma praga exótica, Thaumastocoris peregrinus (Hemiptera: Thaumastocoridae) 

(CARPINTERO; DELLAPÉ, 2006), que é relativamente nova nos plantios brasileiros, 

se tornou uma séria ameaça devido à sua capacidade de adaptação, rápida dispersão e 

por causar danos de intensidade variada a diversas espécies do gênero (FERREIRA, 

2013). O percevejo bronzeado é originário da Austrália, teve sua presença detectada 

pela primeira vez no Brasil em 2008, no estado do Rio Grande do Sul (WILCKEN et 

al., 2010; BARBOSA et al., 2012). 

 Segundo Noack et al. (2009), o percevejo bronzeado é uma praga urbana na 

Austrália, seu país de origem, e seu controle se dá a partir da injeção de um inseticida 

sistêmico (Imidacloprid) no tronco das árvores. 

 Inseticidas são substâncias químicas que possuem as funções de atrair, repelir e, 

ou matar insetos. A sua descoberta, isolamento, síntese, avaliação toxicológica e de 

impacto ambiental vêm se desenvolvendo cada vez mais nas últimas décadas e é um 

extenso tema para pesquisas em todo mundo (MARANGONI et al., 2012). 

 Os inseticidas sintéticos usados na agricultura têm causado cada vez mais 

preocupação com a saúde humana e os impactos ambientais, intensificando assim os 

estudos para encontrar alternativas seguras, eficientes e viáveis no controle de insetos-

praga (OOTANI et al., 2011). Nas plantações de eucalipto do Brasil, para se conseguir a 

certificação florestal, não é recomendado o uso de inseticidas químicos, basicamente, 

devido aos impactos negativos que esses podem causar (LORENCETTI, 2013). 

 O uso incorreto e indiscriminado de inseticidas químicos no meio urbano e rural 

junto com os impactos na saúde do homem e no ecossistema vêm motivando o 

desenvolvimento de metodologias e produtos alternativos para o efetivo controle de 

pragas de baixo impacto ambiental (MARANGONI et al., 2012; VIEGAS JUNIOR, 

2002). 

 O estudo aprofundado das estruturas químicas dos produtos naturais, e a sua 

função nas interações das plantas com os insetos, possibilita uma melhor compreensão 
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dos mecanismos bioquímicos dessas interações, tornando possível uma seleção para 

novos inseticidas (SANTOS; PRATES, 1999). 

 Nos últimos anos, a procura por espécies vegetais com atividade inseticida tem 

crescido consideravelmente. Consequentemente, diversos estudos levaram à 

identificação de plantas com potencial inseticida e à caracterização de seus respectivos 

compostos bioativos (VIEGAS JUNIOR, 2002; CASTRO et al., 2006; PRATES; 

SANTOS, 2000). 

 Cavalcante et al. (2006) afirmam que compostos bioativos produzidos por 

vegetais possuem ação repelente, de inibição de crescimento e efeito tóxico, podendo 

representar novas estratégias para o manejo e controle de insetos de importância 

econômica. 

  As plantas são fontes naturais de substâncias inseticidas que são 

produzidas em resposta a um ataque patogênico ou predatório. Para se defender de 

insetos herbívoros e, ou, atrair polinizadores, as plantas sintetizam e liberam inúmeros 

compostos voláteis (ácidos, aldeídos e terpenos) (PICHERSKY; GERSHENZON, 2002; 

SIMAS, 2004). 

 Produtos alternativos, como pós e extratos botânicos e óleos essenciais de 

origem vegetal identificados como inseticidas naturais, podem ser utilizados no manejo 

integrado de pragas em cultivos comerciais (MARANGONI et al., 2012). Os óleos 

essenciais de plantas são produtos voláteis que vêm se destacando no controle de 

insetos, pois quando aplicados em dosagens apropriadas, têm apresentado efeitos na 

repelência e na mortalidade de diferentes pragas, reduzindo os custos e preservando o 

meio ambiente (PINTO JUNIOR et al., 2010; ISMAN, 2000; KÉITA et al., 2001). 

 As espécies dos gêneros Eucalyptus, Corymbia e Angophora (PARRA-O. et al., 

2009; WILSON et al., 2005), popularmente conhecidas como eucalipto, estão dentro do 

grupo de plantas com potencial inseticida, pois apresentam vários constituintes com 

efeitos tóxicos sobre os insetos (SOUZA; FAVORO 2015). As folhas de diversas 

espécies desse gênero são ricas em óleos essenciais que possuem uma ampla atividade 

biológica, podendo ser fungicida, inseticida, herbicida e, ou, acaricida (BATISH et al., 

2008). As pesquisas realizadas com o eucalipto como fonte de bioinseticidas indicou 

bons resultados no controle de diversas pragas (SOUZA; FAVORO, 2015). 

 Isman (2006) verificou que óleos essenciais de Corymbia citriodora Hill 

e Johnson são tóxicos a Sitophilus oryzae Linné (Coleoptera: Curculionidae), e 
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Callosobruchus chinensis L. Negahban e Moharramipour (Coleoptera: Bruchidae) 

observaram que o óleo essencial de Eucalyptus intertexta, Eucalyptus sargentii e 

Eucalyptus camaldulensis apresentou efeito fumigante em adultos de S. oryzae. Pinto 

Junior et al. (2010) descobriram que o óleo essencial de Eucalyptus viminalis em altas 

concentrações tem efeito inseticida sobre Alphitobius diaperinus Panzer (Coleoptera: 

Tenebrionidae). Souza et al. (2010) identificaram o potencial inseticida do óleo 

essencial de Corymbia citriodora, Eucalyptus urograndis e Eucalyptus urophylla, para 

o controle de Spodoptera frugiperda J. E. Smith (Lepidoptera: Noctuidae). Souza e 

Fávaro (2015) verificaram que o óleo essencial de Eucalyptus “urograndis” é toxico a 

ninfas e adultos de Euschistus heros Fabricius (Hemiptera: Pentatomidae). 

 O óleo essencial de plantas com atividade inseticida é formado por uma 

complexa mistura de componentes orgânicos voláteis. Em geral, são constituídos de 

terpenos, principalmente os monoterpenos e sesquiterpenos, compostos produzidos no 

metabolismo secundário das plantas (CHARLES; SIMON, 1990; BIZZO et al., 2009; 

PRATES; SANTOS, 2002). Esses compostos são alvos de inúmeros estudos como fonte 

de bioinseticidas, pois uma das principais finalidades destas classes de compostos é a 

proteção contra insetos-pragas em plantas (SIMOES, 2004). 

 Os terpenos são compostos tipicamente lipofílicos, tendo alto potencial para 

interferências tóxicas em processos bioquímicos básicos, com consequências 

fisiológicas e comportamentais em insetos, podendo ter atividades atrativas 

(alimentação e polinização) e, ou deterrentes e inseticidas (PRATES; SANTOS, 2002; 

KAINULAINEN et al.,1998). 

 Logo, a análise química do óleo essencial extraído por hidrodestilação de folhas 

de clones de Eucalyptus, considerados resistentes e suscetíveis ao T. peregrinus, e de 

folhas de Eucalyptus camaldulensis, cultivados no Campus JK da UFVJM, em 

Diamantina, MG, objetiva adquirir conhecimento acerca de suas características 

químicas aplicáveis ao controle natural do percevejo bronzeado. 
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 Montagem do experimento 

 Foram extraídas amostras de óleo essencial a partir de folhas de clones 

comerciais provenientes da empresa Gerdau S/A e de plantas de Eucalyptus 

camaldulensis, provenientes de propagação seminal realizada no Centro Integrado de 

Propagação de Espécies Florestais (CIPEF). Ao todo foram utilizados seis clones, cujos 

indivíduos estavam com cinco anos de idade, mantidos em vasos de 10 L e indivíduos 

de E. camaldulensis, também com cinco anos de idade, foram, igualmente, cultivadas 

no CIPEF a pleno sol, com irrigação diária e adubação de cobertura a cada 30 dias. Os 

clones foram selecionados a partir de dados obtidos em experimento de não-preferência 

alimentar e sobrevivência, descrito no primeiro capítulo. Foram selecionados 3 clones 

dentre os suscetíveis e 3 dentre os resistentes a T. peregrinus (Tabela 1.2). 

Tabela 1.2- Classificação dos clones escolhidos para o experimento quanto a resistência ou 
suscetibilidade à T. peregrinus 

Clones Classificação 
1 Altamente Resistente 
8 Resistente 
11 Altamente Suscetível 
13 Resistente 
17 Altamente Suscetível 
25 Altamente Suscetível 

E. camaldulensis Testemunha 
 

 Neste experimento, utilizaram-se seis plantas de cada genótipo, divididas em 

dois grupos de três plantas cada. Em três plantas foram introduzidos cerca de 300 

indivíduos adultos de T. peregrinus, a fim de induzir a produção de possíveis compostos 

responsáveis pela resistência ou suscetibilidade destes genótipos a esta praga. O outro 

grupo de plantas foi mantido livre do ataque do inseto. 

 Ao todo, obtiveram-se 14 tratamentos (Tabela 2.2) com 3 repetições cada um. 

Cada um dos indivíduos constituiu uma repetição, totalizando 42 parcelas. As plantas 

foram identificadas e colocadas, de maneira aleatória, em uma Casa de Vegetação 

localizada no CIPEF (Figura 1.2). 

 Os indivíduos de T. peregrinus utilizados no experimento foram coletados em 

áreas de plantios comerciais de Eucalyptus spp. da empresa Aperam Bioenergia LTDA 
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localizada no Município de Itamarandiba, MG. Os insetos foram transportados em 

folhas de Eucalyptus spp. em sacos de tecido voil, alocados na sala de criação do CIPEF 

e mantidos em buquês, a uma temperatura de 25 ± 1 °C, umidade relativa: 70 ± 10% e 

fotoperíodo de 12 h. A cada dois dias os buquês eram renovados. 

Tabela 2.2- Tratamentos e seus respectivos genótipos 

Tratamento Genótipo 

T1 Clone 13 sem inseto 

T2 Clone 13 com inseto 

T3 Clone 8 sem inseto 

T4 Clone 8 com inseto 

T5 Clone 1 sem inseto 

T6 Clone 1 com inseto 

T7 Clone 17 sem inseto 

T8 Clone 17 com inseto 

T9 Clone 11 sem inseto 

T10 Clone 11 com inseto 

T11 Clone 25 sem inseto 

T12 Clone 25 com inseto 

T13 E. camaldulensis sem inseto 

T14 E. camaldulensis com inseto 
 

 
Figura 1.2- Plantas de eucalipto em casa de vegetação distribuídos aleatoriamente 

 
 Cerca de 300 insetos adultos foram coletados e transferidos para tubos de 

polipropileno de 50 mL (Figura 2.2). Para que os insetos pudessem se dispersar pelas 

plantas e atacá-las, os tubos com os insetos dentro foram amarrados, com fita adesiva, 

no caule das plantas, 48 h antes da coleta das folhas (Figura 3.2 A e B). A fim de 

garantir o ataque dos insetos de T. peregrinus nos indivíduos de eucalipto, as mesmas 

foram cobertas com gaiolas feitas de tecido voil (Figura 3.2 C, D, E e F). 
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Figura 2.2- Indivíduos de T. peregrinus utilizados no experimento. a- tampa utilizada para sugar os 
indivíduos; b- tubo Falcon com cerca de 300 indivíduos; c- tubos Falcon com os insetos 
 

 
Figura 3.2- Esquema experimental e detalhes: a- tubo Falcon preso no caule; b- tubo Falcon aberto para a 
saída dos insetos; c e d- gaiolas de tecido voil nos indivíduos infestados; e- e f- folhas infestadas de 
indivíduos de T. peregrinus e presença de “honeydew”, indicativo da alimentação do inseto 

2.2 Extração de óleo essencial de eucalipto 

 A extração do óleo essencial de eucalipto foi realizada no Laboratório de 

Química Orgânica e Produtos Naturais, localizado no Departamento de Farmácia, na 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), Campus de 

Diamantina. 

 Após as 48 horas de infestação com os insetos, foram retiradas todas as folhas 

sadias de cada indivíduo. As amostras foram coletadas no mesmo dia, no período 

matutino (7h às 9h) para evitar alterações nos componentes do óleo. O material coletado 



 
 

55 
 

 

foi acondicionado em sacos plásticos e encaminhado para o Laboratório de 

Biotecnologia Florestal da UFVJM/Campus JK e armazenados em Ultra-freezer (-

80°C), para posterior extração do óleo essencial.  

 Nos dias de realização das extrações, as folhas foram retiradas do Ultra-freezer 

e, após o descongelamento das mesmas, elas foram pesadas, cortadas em diversos 

pedaços e colocadas dentro de um balão de fundo redondo com capacidade para 2 litros 

(Figura 4.2). Em seguida, foi adicionado aos balões 1 litro de água destilada e levado ao 

sistema de hidrodestilação. O aparelho utilizado foi do tipo Clevenger e o balão foi 

colocado sobre manta de aquecimento (Figura 5.2). As extrações das amostras de óleo 

essencial ocorreram durante 2 horas, para cada amostra. Após a extração, o volume do 

óleo foi medido diretamente no aparelho Clevenger. O rendimento de cada extração foi 

calculado como porcentagem pela relação: 

 

Onde: 

• V= volume do óleo extraído, em mL; 

• M= biomassa vegetal, em g. 

 Cada amostra de óleo essencial foi acondicionada em tubo de polipropileno de 

1,5 mL, fechado e armazenado em Ultra-freezer até o momento em que foi 

encaminhado para as análises químicas. O transporte foi feito em isopor contendo gelo 

artificial, para garantir melhor estabilidade das amostras. 

 
Figura 4.2- Preparo das amostras e montagem do experimento de extração de óleo essencial. a- folhas 
sendo cortadas; b- pesagem das folhas; c- balão de 2 L com as folhas e a água destilada. 
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Figura 5.2- Visão geral do processo de extração de amostras de óleo essencial. a- aparelhos de Clevenger 
montados; b e c- óleos extraídos das folhas. 

2.3 Análises químicas: identificação dos constituintes químicos de amostras de 

óleo essencial obtidas de folhas de eucalipto 

 A identificação dos constituintes químicos das amostras de óleo essencial foi 

realizada com base nos dados obtidos através de CG/EM. As análises foram feitas no 

Núcleo de Pesquisa em Produtos Naturais e Sintéticos da Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo (FCFRP/USP). O 

equipamento utilizado foi um cromatógrafo Shimadzu® modelo QP2010 equipado com 

coluna capilar EN-5ms (30 m de comprimento, 0,25 mm de diâmetro interno e 0,25 µm 

de espessura do filme - SGE Analytical Science - Austrália). 

 

 As condições analíticas foram as seguintes: o gás Hélio foi utilizado como gás 

de arraste à pressão de 72,8 kPa, com vazão de 1,20 mL/min; a temperatura do injetor 

foi de 240ºC; a rampa de temperatura avançou de 60 a 240ºC, com taxa de variação a 

3ºC/min. O modo de injeção da amostra foi o modo split. A detecção foi feita por 

espectrometria de massas com modo de ionização por impacto eletrônico a 70 eV; a 

temperatura de interface foi de 280°C e a temperatura da fonte de íons foi de 250°C. 

 O teor de cada componente das amostras foi obtido sem normalização, como um 

percentual com base na corrente de íons total. Subsequentemente, sob as mesmas 

condições analíticas, cada amostra de óleo foi coinjetada com uma séria homóloga de 

hidrocarbonetos lineares (C9–C25)-ALLTECH, para o cálculo do IRR (índice de 

retenção relativa) de cada componente da amostra por aplicação da equação de Van den 

Dool e Kratz (1963):  
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Onde: 

• I = número do Índice de Retenção Relativa (IRR); 

• n = número de átomos de carbono do hidrocarboneto eluído imediatamente antes 

do composto “x” de interesse; 

• tn e tn+1 = tempos de retenção dos hidrocarbonetos eluídos imediatamente antes 

(tn) e após (tn+1) o composto “x” de interesse, respectivamente; 

• tx = tempo de retenção do composto “x”. 

 Os componentes de cada óleo foram identificados por comparação do seu IRR 

com IRR reportado na literatura (ADAMS, 1995; PHEROBASE, 2016) e por análise de 

seu espectro de massas (por comparação com espectros das bases de dados Wiley 7, 

NIST 62 e FFNSC 1.3). 

 O índice de similaridade (SI) entre os espectros obtidos experimentalmente e 

aqueles das espectrotecas foi utilizado para auxiliar na identificação. A quantificação 

relativa de cada composto, obtida através dos cromatogramas (área relativa dos picos), 

foi calculada pelo equipamento, possibilitando a detecção dos compostos em 

concentrações percentuais (FRANCO et al., 2011; KIRCHNER et al., 2010; 

STEFANELLO et al., 2010; MURARI et al., 2008; BONATO, 2006). 



 
 

58 
 

 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Rendimento médio das amostras de óleo essencial de eucalipto 

 Para todos os genótipos de Eucalyptus analisados foram obtidas amostras de 

óleo essencial a partir de folhas frescas (matéria fresca). 

 O rendimento médio das amostras de óleo essencial obtidas a partir de folhas 

dos genótipos de Eucalyptus, cultivados em Diamantina, variaram de 0,18 a 1,03% em 

relação à matéria fresca (Tabela 2.3 e Figura 6.2). Apresentaram maior rendimento 

médio de óleo as amostras do clone 8 (1,01% sem inseto e 1,03% com inseto), seguidas 

do clone 1 (0,85% sem inseto e 0,69% com inseto), do clone 11 (0,55 sem inseto e 

0,67% com inseto) e da espécie E. camadulensis (0,53% sem inseto e 0,45% com 

inseto). Os menores rendimentos foram apresentados pelas amostras dos clones 13 

(0,45% sem inseto e 0,52% com inseto), 17 (0,34% sem inseto e 0,33 com inseto) e 25 

(0,18% sem inseto e 0,20% com inseto). 

 Em todos os genótipos, o ataque dos indivíduos de T. peregrinus aparentemente 

não afetou o rendimento de óleo essencial. Visualmente, observa-se uma pequena 

diferença entre as amostras em todos os tratamentos. A maior diferença observada foi 

para o clone C1, onde os indivíduos sem insetos propiciaram um rendimento de 23,40% 

a mais do que os indivíduos com inseto, seguido pelo apresentado nas amostras do clone 

C11, que obteve um rendimento de 21,48% maior nos indivíduos com inseto. Os 

genótipos C8, C11, C13, C25 obtiveram um rendimento maior com inseto (2,10%, 

21,48%, 16,78% e 11,25% respectivamente) e os genótipos C1, C17 e E. camaldulensis 

obtiveram um rendimento maior sem inseto (23,40%, 3,81%, 17,20% respectivamente). 

 
Figura 6.2- Rendimento médio do óleo volátil dos genótipos C1, C8, C13, C17, C25 e E. camaldulensis, 
com inseto e sem inseto. 
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Tabela 2.3 Rendimento médio (%) e Desvio Padrão de cada tratamento 

Tratamento 
Rendimento 
Médio (%) Desvio Padrão 

T1 0,450959 0,037237529 
T2 0,518568 0,098052893 
T3 1,0272 0,194199185 
T4 1,022355 0,403638039 
T5 0,847193 0,371395868 
T6 0,702 0,272657141 
T7 0,346487 0,075576974 
T8 0,34 0,117410699 
T9 0,549353 0,146371701 
T10 0,672044 0,163717556 
T11 0,184265 0,098528555 
T12 0,205101 0,055436669 
T13 0,59816 0,239436455 
T14 0,45099 0,068119093 

Legenda: T1- C13 com inseto; T2- C13 sem inseto; T3- C8 sem inseto; T4- C8 com inseto; T5- C1 sem inseto; T6- 

C1 com inseto; T7- C17 sem inseto; T8- C17 com inseto; T9- C11 sem inseto; T10- C11 com inseto; T11 C25 sem 

inseto; T12- C25 com inseto; T13- E. camaldulensis sem inseto; T14- E. camaldulensis com inseto. 

 

 Pesquisas realizadas com óleos essenciais de diferentes espécies de eucalipto 

mostram variações de rendimento desses óleos. Para o E. camaldulensis cultivado em 

Viçosa, MG, Pereira (2010) encontrou um rendimento 2,2% maior que o encontrado 

nesse estudo (3,00%). Essa mesma espécie cultivada em Taiwan obteve um resultado 

próximo do encontrado em Diamantina, MG. Cheng, et al. (2009) obtiveram 0,50% de 

rendimento, sendo apenas 0,3% a diferença. Toloza et al. (2008), encontrou um 

rendimento 0,12% menor para essa mesma espécie na Argentina, obtendo 0,39%. Um 

estudo realizado na Nigéria, com essa espécie por Oyedeji et al. (1999), apresentou o 

menor resultado entre esses estudos, conseguindo um rendimento de apenas 0,2%. 

Segundo Moraes (2009) e Garlet (2007), o rendimento em óleo essencial pode estar 

relacionado com as condições de solo, clima, época da colheita, idade da planta e teor 

de umidade da folha. 

 Outras espécies de eucalipto também foram relatadas com diferenças de 

rendimento. Silveira et al. (2012) em um estudo com E. paniculata observaram 0,25% 

de rendimento do óleo. Segundo Vitti e Brito (2003), a espécie C. citriodora apresenta 

rendimento médio de 1,0 a 1,6%, o que contradiz as pesquisas de Etanislau et al. (2001) 

e Tomaz et al. (2014) que encontraram um rendimento de 4% e 2,1% respectivamente. 
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Em estudos realizados com E. grandis em diferentes países também foi possível 

encontrar diferenças no seu rendimento. Quando cultivado na Argentina apresentou 

rendimento de 0,36%, semelhante ao cultivado em Minas Gerais (0,26%), mas menor 

do que o cultivado em Goiás (2%) (TOLOZA et al., 2008; PEREIRA, 2010; 

ETANISLAU et al., 2001). E. tereticornis cultivado tanto na Argentina como na África 

apresentaram rendimento inferior ao cultivado em Minas Gerais (0,6%, 0,45%, 2,30%) 

(TOLOZA et al., 2008; CIMANGA et al., 2002; PEREIRA, 2010). 

 Segundo Azevedo (2010), fatores climáticos são responsáveis por parte da 

variabilidade encontrada na produção de princípios ativos. Além dos fatores climáticos, 

a variabilidade genética é outro fator importante que influencia na produção do óleo 

essencial em Eucalyptus (Vitti; Brito, 2003). Outros fatores podem estar relacionados às 

interações planta/microrganismos, planta/insetos e planta/planta; idade e estágdio de 

desenvolvimento, fatores abióticos como luminosidade, temperatura, pluviosidade, 

nutrição, época e horário de coleta, bem como técnicas de colheita e pós–colheita 

exercem grande influência sobre o conteúdo dos metabolitos secundários do vegetal 

(MORAES, 2009). 

3.2 Caracterização das amostras de óleo essencial 

 Os genótipos de Eucalyptus estudados apresentaram composição química 

variada (Apêndice, Tabela 15, 16 e 17). Ao todo, foi possível identificar 121 compostos 

voláteis diferentes nas 42 amostras. Apenas 9 compostos voláteis apareceram em todos 

os genótipos (Fugura 7.2 e Tabela 4.2).  
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Figura 7.2 Estrutura química dos compostos comuns em todas as amostras de óleo essencial. 

Tabela 4.2- Compostos encontrados em todas as amostras de óleo essencial obtidas dos genótipos de 
eucalipto. 

Composto  IRR 

α-pineno 939 

mirceno 991 

α-felandreno 1005 

p-cimeno 1026 

1,8-cineol 1033 

γ-terpineno 1062 

terpinen-4-ol 1177 

terpinoleno 1088 

linalol 1098 
Compostos em ordem de eluição 

Os compostos identificados nas amostras de óleo essencial obtidas dos genótipos 

de eucalipto podem ser divididos em hidrocarbonetos monoterpenos, monoterpenos 

oxigenados, hidrocarbonetos sesquiterpenos, sesquiterpenos oxigenados e outros 

(Apêndice, Tabelas 15, 16 e 17). Do total de compostos, 20 são hidrocarbonetos 

monoterpenos (29%), 37 são monoterpenos oxigenados (31%), 7 hidrocarbonetos 

sesquiterpenos (6%), 21 são sesquiterpenos oxigenados (18%) e 35 são outros 

compostos (29%) (Figura 7.2). 
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Figura 7.2- Distribuição dos compostos detectados nas amostras de óleo essencial de acordo com a 
porcentagem de cada um em relação ao todo. 

Observou-se que houve diferença na composição do óleo essencial das 
diferentes amostras. A diferença de alguns compostos se deu nos indivíduos sem a 
presença dos insetos e com a presença dos insetos (Figura 8.2). 

 
Figura 8.2- Diagrama de Venn representando a quantidade de compostos detectados nas amostras de 
folhas de eucalipto com (vermelho) e sem (azul) inseto. Observa-se que existem compostos comuns e 
exclusivos nos diferentes tratamentos. 

 A porcentagem de monoterpenos e sesquiterpenos encontrou-se alterada nos 

clones C13, C17, C11i e no E. camaldulensis entre os tratamentos com e sem injúria 
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(presença do insento). Essa diferença pode ser decorrente da injúria sofrida por esses 

indivíduos após do ataque dos insetos (Tabela 5.2). 

Tabela 5.2- Porcentagem média de monoterpenos e sesquiterpenos, oxigenados ou não, em cada genótipo 
sem e com a presença do inseto. 
 Hidrocarbonetos 

monoterpernos 

Monoterpenos 

oxigenados 

Hidrocarbonetos 

Sesquiterpenos 

Sesquiterpenos 

Oxigenados 

Outros 

C13 31% 31% 10% 10% 19% 

C13i 20% 34% 5% 10% 31% 

C8 32% 32% 7% 9% 20% 

C8i 32% 32% 7% 9% 20% 

C1 23% 45% 6% 9% 17% 

C1i 24% 43% 7% 9% 17% 

C17 23% 30% 5% 20% 21% 

C17i 19% 31% 10% 17% 22% 

C11 30% 40% 5% 13% 13% 

C11i 33% 37% 16% 5% 9% 

C25 27% 33% 10% 22% 8% 

C25i 26% 30% 11% 26% 9% 

E.C. 32% 35% 0% 23% 10% 

E.C.i 37% 30% 0% 19% 15% 

i- presença de inseto; E.C.- Eucalyptus Camaldulensis. 

 Pela comparação dos resultados obtidos neste trabalho com os descritos na 

literatura, é possível verificar que existe diferença em relação à presença ou ausência de 

alguns constituintes e variação no teor de compostos majoritários. 

 Os componentes principais dos óleos essenciais extraídos no estudo não alteram 

com o ataque dos insetos, tendo apenas uma pequena diferença nas suas proporções 

(Tabela 6.2).  Todos os clones de eucalipto utilizados no estudo apresentaram o 1,8-

cineol e o α-pineno como seus constituintes principais. Para o E. camaldulensis os 

componentes principais foram o α-felandreno, p-cimeno e γ-terpineno. Esses resultados 

corroboram com os encontrados por Cheng et al. (2009), que relata que os principais 

constituintes do óleo essencial da folha E. camaldulensis foram α-pineno (22,52%), p-

cimeno (21,69%), α-phellandrene (20,08%); mas diferem dos encontrados por Tsiri et 

al. (2003) e Su et al. (2006) que descreveram que o principal constituinte de E. 

camaldulesis era 1,8-cineol. Segundo Cheng et al. (2009) essa discrepância pode ter 

sido causada pelas diferenças no quimiotipo da espécie. Comparando os resultados com 

os obtidos por Cimanga et al. (2002) todos os óleos essenciais extraídos de folhas 

possuíram predominância de 1,8-cineol. 
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Tabela 5.2- Principais compostos em cada genótipo com suas respectivas proporções médias (%) 

Genótipos 1,8-cineol γ-terpineno α-pineno 
acetato de α-

terpinil 
p-cimeno α-felandreno 

C13 49,21 17,02  9,26   
C13 i 51,30 15,11 20,57    
C8 50,39 15,56 27,99    
C8 i 52,95  30,14 4,63   
C1 49,21  32,41 6,52   
C1 i 49,94  32 6,13   
C17 56,20  18,81    
C17 i 54,32  22,44    
C11 57,4  24,45 5,97   
C11 i 40,08  41,44 3,56   
C25 52,49  28,80 5,19   
C25 i 57  28,13 5,23   
E. cam.  43,86   12,61 51,08 
E. cam.i  37,16   26,78 48,23 
i- presença de inseto; E.cam.- Eucalyptus camaldulensis. 

 Para E. urophyla esses mesmos autores encontraram 1,8-cineol (58,34%), 

acetato de α-terpinil (14,87%), o α-pineno (6,25%), Z-ocimeno (3,55%), e α-terpineol 

(3,04%) como constituintes principais do óleo essencial das folhas. Ootani et al., (2011) 

descrevem para C. citriodora β-pineno (2,83%), 1,8-cineol (3,44%), isopulegol 

(15,54%), citronelal (61,78%), β-citronelol (7,90%) e Z-cariofileno (2,13%) como 

principais componentes. Estanislau et al. (2001), estudando cinco espécies de eucalipto 

cultivadas em Goiás, identificaram os compostos 1,8-cineol (0,93%), citronelal 

(82,33%), 3-neotujamol (6,78%), formato de citronelila (7,80%). 

 Pereira et al. (2010) observaram a maioria de hidrocarbonetos monoterpenos nos 

genótipos E. saligna (95,7%), E. robusta (89,8%), E. grandis (89,0%), E. tereticornis 

(65,4%), E. pilularis (50,5%), e na E. urograndis (56,4%). As espécies com maior teor 

de monoterpenos oxigenados foram E. microcorys (85,0%), E. urophylla (75,0%), E. 

camaldulensis (47,3%). Apenas E. cloeziana e E. paniculata apresentaram maiores 

teores de sesquiterpenos oxigenados (41,4% e 41,2% respectivamente). 

 Tomaz et al. (2014) identificaram os hidrocarbonetos monoterpenos α-pineno, β-

pineno, p-cimeno, γ-terpineno. Os monoterpenos oxigenados presentes no óleo foram o 

1,8-cineol, acetato de α-terpinila, acetato de citronelila, iso-isopulegol, neo-isopulegol, 

linalol, citronelal e β-citronelol. 

 Cheng et al. (2007) identificaram no óleo essencial extraído das folhas de E. 

urophyla 25 compostos, nove eram hidrocarbonetos monoterpenos (13,80%), sete 
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monoterpenos oxigenados (77,38%), cinco hidrocarbonetos sesquiterpeno (3,02%), e 

quatro sesquiterpenos oxigenados (1,58%). 

 Souza Filho et al. (2009) descrevem que existe diferença na composição dos 

compostos voláteis do óleo essencial de certas espécies de plantas e que esta variação 

pode ser função da época o ano, das condições de clima e solo e das diferenças 

genéticas de cada espécie. Portanto, estas variações na composição química e no teor 

dos constituintes presentes no óleo essencial podem estar relacionadas aos quimiótipos 

em questão, enfatizando a importância do estudo desta espécie de eucalipto em regiões 

com diferentes tipos de clima e solo. 

 Verificou-se que em vários trabalhos realizados o óleo essencial das folhas de 

eucalipto possui substâncias em comum com as encontradas nos óleos desse estudo. 

(Tabela 7.2) 

Tabela 7.2- Compostos encontrados nas amostras de óleo essencial observados também por outros 
autores 
Compostos KI Literatura 

Hidrocarbonetos Monoterpenos   

α-tujeno 931 C, D, E, G, H, J 

α-pineno 939 A, B, C, D, E, G, H, J, K 

canfeno 953 C, D, G, H, J 

β-pineno 980 A, B, C, D, E, F, G, H, J, K 

mirceno 991 A, B, C, G 

α-felandreno 1005 B, C, D, G, H, J 

α-terpineno 1018 B, H, J 

p-cimeno* 1026 A, B, C, E, H, K 

β-felandreno 1031 H 

(Z)-β-ocimeno 1040 B, D, E, H 

(E)-β-ocimeno 1050 B, D 

γ-terpineno 1062 A, B, C, D, G, H 

terpinoleno 1088 A, B, D, H, J 

    

Monoterpenos Oxigenados   

1,8-cineol 1033 A, B, C, D, E, F, H, J, K 

 óxido de -(Z)-linalol 1088 C 

 linalol 1098 B, C, G, H, J, K 

fenchol 1112 A, D, G, J 

α-canfolenal 1125 A, G 

(E)-pinocarveol 1026 A, D, G, H, J 

canfeno hidratado 1148 H 

pinocarvona 1162 A 

borneol 1165 A, B, G, H 
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terpinen-4-ol 1177 A, B, C, G, J 

p-cimen-8-ol* 1183 A, H, J 

α-terpineol 1189 H 

mirtenol 1194 C, J 

(E) - carveol 1217 A, J 

Neral 1240 C 

Nerol 1228 C 

carvotanacetona 1246 A 

piperitona 1158 H, J 

geraniol 1255 C, E 

geranial  1270 C 

timol* 1280 A, B, C, H  

acetato de α-terpinil 1352 B, C, D, H 

acetato de neril 1365 C, H 

acetato de geranilo 1383 B, H 

    

Hidrocarbonetos Sesquiterpenos   

β- cariofileno 1418 A, B, C, E, H 

α-humuleno 1454 A, C, D  

alloaromadendreno 1461 D 

viridifloreno 1493 D, H 

bicilogermacreno 1494 D, H, J 

δ-cadineno 1524 B, F, H 

   

   Sesquiterpenos Oxigenados   

ledol 1565 D, H 

elemol 1547 F, J 

óxido de cariofileno 1581 G, H, J 

globulol 1576 B, C, D, G, H, I 

viridiflorol 1590 D, H, I 

hinesol 1638 D 

γ-eudesmol 1630 H, J 

10-epi-γ-eudesmol 1619 B, D, H 

cubenol 1267 A 

τ-muurolol 1642 I 

δ-cadinol 1524 D 

β-eudesmol 1649 A, B, C, D, I, J 

α-cadinol 1653 H, I 

α-eudesmol 1652 A, B, C, D, J 

*- Compostos aromáticos, A- Etanislau, et al., (2001); B- Cheng et al. (2009); C- Cimanga et al., (2002) D- Pereira et 
al., (2010); E- Oyedeji et al., (1999); F- Ootani et al., (2011); G- Toloza et al., (2008); H- Su et al., (2006); I- Silveira 
et al., (2012); J- Tsiri et al., (2003); K- Tomaz et al., (2014). 

 Com a caracterização dos óleos essenciais das folhas de genótipos de eucalipto, 

foi possível constatar a presença de vários terpenos considerados potenciais inseticidas. 
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Os terpenos 1,8-cineol, α-terpineol, timol, α-pineno e β-pineno, mirceno, linalol, 

geraniol, citral, geranial, neral, α-terpineno, canfeno, α-humuleno, δ-cadineno são 

descritos para diversos insetos. (TAPONJOU et al., 2005; LIMA et al., 2009; PRATES 

et al., 1998; AGARWAL, 2001; NICULAU et al., 2013; HARBONE, J. B., 2003; 

LIMA et al., 2010). 

 Estudos realizados apontam os monoterpenos 1,8-cineol e α-terpineol como 

inseticidas. Segundo Lima et al. (2009), esses compostos além de causarem mortalidade 

em insetos, podem afetar seu comportamento. Traboulsi et al. (2005) notaram 

repelência para esses compostos puros e quando presentes em óleos essenciais sobre o 

mosquito Culex pipiens molestus Forsk. 

 Algumas pesquisas divergem quanto ao uso do 1,8-cineol como potencial 

inseticida. Prates et al. (1998) observaram que o 1,8-cineol presente no capim gordura, 

na concentração de 10,6%, foi capaz de matar 100% de larvas de carrapato Boophilus 

microplus Canestrini (Acarina: Ixodidae). Obeng-Ofori et al. (1997) comprovaram a 

repelência desse composto contra as pragas de grãos armazenados Sitophilus granarius 

Linnaeus (Coleoptera:  Curculionidae), Sitophilus zeamais Motschulsky (Coleoptera: 

Curculionidae), Tribolium castaneum Herbst (Coleoptera: Tenebrionidae) e 

Prostephanus truncatus Horn (Coleoptera: Bostrichidae).  Porém, Niculau et al. (2013) 

observou uma mortalidade de apenas 2% para a de S. frugiperda, e Lee et al. (2004) 

notaram que esse composto, mesmo em altas concentrações, apresentou uma baixa 

toxicidade para S. oryzae. Em estudos realizados com adultos do mosquito Aedes 

aegypti Linnaeus (Diptera, Culicidae), Klocke et al. (1987) constataram que o 1,8 cineol 

causou deterrência alimentar e repelência para os insetos. 

 Niculau et al. (2013) com base nos resultados obtidos no bioensaio, constataram 

que os compostos geraniol, linalol e citral (mistura isomérica cis-trans de neral e 

geranial), na dose de 3 µg do composto/mg de inseto, ocasionam mortalidades em 

lagartas S. frugiperda, bem maiores do que o percentual de mortalidade provocada pelo 

bioinseticida Azamax®. Esses autores citam que esses compostos podem estar agindo 

de forma sinergica para contribuir na ação tóxica frente às lagartas. 

 Wang et al. (2011) constaram em seus estudos que o monoterpeno linalol foi o 

mais tóxico via aplicação tópica, entre os compostos analisados, sobre o gorgulho-do- 

milho, S. zeamais, causando significativa mortalidade, comprovando assim a expressiva 

ação inseticida desse composto volátil. Weaver et al. (1991) concluíram que essa 
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substância volátil, em pequenas concentrações, ocasionou a mortalidade de 50% de 

fêmeas e 100% de machos de Zabrotes subfasciatus Bohemann (Coleoptera-bruchidae) 

Boh. Após 48h de estudo. 

 Simas et al. (2004) diz que plantas brasileiras ricas em óleos essenciais contendo 

monoterpenos como α-pineno, β-pineno e geraniol são alternativas interessantes para o 

controle de larvas de A. aegypti. Ngamo et al. (2003) relatou que os Corymbia 

citriodora Hill e Johnson tem sido verificada para o controle de S. oryzae, C. chinensis, 

devido à presença de monoterpenos e sesquiterpenos. 

 Lima et al. (2010) observou que óleo essencial de Ageratum conyzoides 

apresentou em sua constituição os sesquiterpenos, α-humuleno e δ-cadineno e mostrou 

atividade inseticida para S. frugiperda. Para essa mesma lagarta diferentes autores 

encontraram ação inseticida de óleos essenciais de citronela (Cymbopogon winterianus 

J.), de mil-folhas (Achiellea millefolium L.), de tomilho (Thymus vulgaris L.) e o de 

goiabeira (Psidium guajava L.), que apresentam em seus óleos alguns dos compostos 

encontrados nos clones de eucalipto avaliados no presente estudo: timol, 1,8-cineol, ß-

cariofileno, óxido de cariofileno e α-terpineol. (CASTRO et al., 2006; LABINAS; 

CROCOMO, 2002; LIMA et al., 2009). 
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4 CONCLUSÕES 

O rendimento médio do óleo essencial extraído dos diferentes genótipos variou de 

0,18 a 1,03%. O clone 8 apresentou a maior média de rendimento (1,01% sem inseto e 

1,03% com inseto), seguidas do clone 1 (0,85% sem inseto e 0,69% com inseto), do 

clone 11 (0,55 sem inseto e 0,67% com inseto) e da espécie E. camadulensis (0,53% 

sem inseto e 0,45% com inseto). Os menores rendimentos foram apresentados pelas 

amostras dos clones 13 (0,45% sem inseto e 0,52% com inseto), 17 (0,34% sem inseto e 

0,33 com inseto) e 25 (0,18% sem inseto e 0,20% com inseto). Foi possível observar 

uma pequena diferença entre as amostras dos tratamentos com e sem inseto. 

Observou-se que houve diferença na composição do óleo essencial das diferentes 

amostras. A diferença de alguns compostos se deu nos indivíduos sem a presença dos 

insetos e com a presença dos insetos. O clone 13 foi o que apresentou uma maior 

diferença nos compostos tendo 25 compostos diferentes com a presença do inseto em 

relação ao mesmo genótipo sem a presença do inseto. 

Foi possível identificar 121 compostos voláteis diferentes nas 42 amostras, tendo 

apenas os compostos α-pineno, mirceno, α-felandreno, p-cimeno, 1,8-cineol (marcador 

químico de eucalipto), γ-terpineno, terpinen-4-ol, terpinoleno e linalol comuns em todos 

os tratamentos. Do total de compostos, 20 são hidrocarbonetos monoterpenos (29%), 37 

são monoterpenos oxigenados (31%), 7 hidrocarbonetos sesquiterpenos (6%), 21 são 

sesquiterpenos oxigenados (18%) e 35 são outros compostos (29%). 

 Diversos compostos encontrados nas amostras foram descritos por vários autores 

como tendo potencial inseticida, sendo necessário fazer bioensaios com as amostras 

para confirmar o efeito em indivíduos de T. peregrinus. 
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APÊNDICES 

Tabela 1- Tratamento 1 
Compostos KI T1R1 T1R2 T1R3 

    Area % R.Time Area % R.Time Area % R.Time 

Hidrocarbonetos Monoterpenos 
 

            

α-tujeno 931 0,04 5,365 - - - - 

α-pineno 939 8,77 5,583 8,67 5,585 7,99 5,59 

α-fencheno 951 - - 0,02 5,945 - - 

canfeno 953 0,08 5,996 0,1 6,002 0,12 6,006 

β-pineno 980 0,51 6,778 0,3 6,778 0,22 6,788 

mirceno 991 0,13 7,061 0,11 7,061 0,07 7,067 

α-felandreno 1005 1,13 7,608 0,51 7,61 0,44 7,615 

α-terpineno 1018 0,04 7,975 0,03 7,979 - - 

p-cimeno* 1026 4,54 8,193 4,1 8,196 5,75 8,204 

(Z)-β-ocimeno 1033 2,44 8,584 2,84 8,586 2,01 8,593 

(E)-β-ocimeno 1040 0,08 8,966 0,1 8,97 0,11 8,982 

γ-terpineno 1062 18,31 9,44 18,42 9,445 14,35 9,447 

terpinoleno 1088 0,61 10,486 0,56 10,489 0,35 10,498 

    
      

Monoterpenos Oxigenados   
      

1,8-cineol 1033 49,94 8,475 46,46 8,48 51,24 8,489 

óxido de -(Z)-linalol 1164 - - 0,05 10,396 0,06 13,705 

óxido de -(E)-linalol 1088 - - 0,09 9,816 - - 

linalol 1098 0,37 10,899 0,21 10,896 0,35 10,901 

endo-fenchol 1112 0,13 11,642 0,15 11,641 - - 

1s-β-fenchol 1117 - - - - 0,15 11,654 

δ-terpineol 1163 - - 0,07 13,69 - - 

borneol 1165 0,12 13,775 0,17 13,78 0,27 13,786 

terpinen-4-ol 1177 1,04 14,173 1 14,176 0,75 14,186 

citral 1174 - - 0,34 14,1 0,35 14,116 

acetato de bornila 1285 0,1 18,591 0,1 18,586 0,1 18,596 

acetato de α-terpinil 1350 6,82 21,293 9,26 21,301 9,26 21,31 

acetato de neril 1365 - - 0,06 22,589 - - 

    
      

Hidrocarbonetos Sesquiterpenos   
      

β- cariofileno 1418 0,38 24,424 0,39 24,414 0,27 24,431 

viridifloreno 1493 - - 0,05 27,415 - - 

bicilogermacreno 1494 0,48 27,513 0,35 27,506 0,19 27,521 

δ-cadineno 1524 0,21 28,465 0,23 28,468 0,14 28,479 

    
      

Sesquiterpenos Oxigenados   
      

globulol 1583 - - 0,33 30,965 0,3 30,981 

viridiflorol 1590 0,1 30,979 0,06 31,277 0,06 31,287 

1-epi-cubenol 1613 0,09 32,575 0,24 32,564 0,2 32,58 
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τ-cadinol 1640 - - 0,07 33,129 0,05 33,149 

espatulenol 1576 0,07 30,618 0,16 30,614 0,3 30,631 

    
      

Outros   
      

isopentil acetato 876 0,12 4,107 0,07 4,107 0,04 4,114 

butil butirato 993 0,02 4,914 - - - - 

isopentil propionato 974 0,12 6,332 0,08 6,331 - - 

isopentil isobutirato 1113 0,81 7,664 0,7 7,666 0,83 7,673 

solusterol 1103 0,33 11,083 0,31 11,085 0,33 11,093 

isopentil butirato 1060 - - - - 0,06 9,189 
*- Compostos Aromáticos. 

Tabela 2- Tratamento 2 
Compostos KI T2R1 T2R2 T2R3 

    
Area 
% 

R.Tim
e 

Area 
% 

R.Tim
e 

Area 
% 

R.Tim
e 

Hidrocarbonetos Monoterpenos               
α-tujeno 931 0,04 5,36 0,02 5,365 - - 

α-pineno 939 33,83 5,594 6,68 5,585 7,32 5,585 

α-fencheno 951 0,05 5,941 - - - - 

canfeno 953 0,2 5,995 0,11 6,001 0,09 6,003 

β-pineno 980 0,16 6,773 0,23 6,777 0,25 6,777 

mirceno 991 - - 0,07 7,062 0,08 7,061 

α-felandreno 1005 0,68 7,603 0,53 7,61 0,54 7,609 

p-cimeno* 1026 0,89 8,187 5,19 8,198 4,66 8,196 

(Z)-β-ocimeno 1033 - - 1,79 8,586 2,49 8,586 

(E)-β-ocimeno 1040 - - 0,11 8,97 0,11 8,969 

γ-terpineno 1062 0,07 9,417 13,76 9,443 16,47 9,44 

terpinoleno 1088 0,23 10,479 0,34 10,491 0,45 10,487 

  
       

Monoterpenos Oxigenados 
       

1,8-cineol 1033 50,75 8,479 53,44 8,489 49,72 8,478 

óxido de -(Z)-linalol 1164 0,03 10,395 0,04 10,396 0,06 9,819 

linalol 1098 - - 0,22 10,899 0,18 10,897 

endo-fenchol 1112 0,27 11,632 0,22 11,644 - - 

α-canfolenal 1125 0,3 11,9 - - - - 

(E)-pinocarveol 1139 0,57 12,549 - - - - 

canfeno hidratado 1148 0,06 13,044 - - - - 

pinocarvona 1162 0,09 13,339 - - - - 

δ-terpineol 1163 - - 0,07 13,709 - - 

borneol 1165 0,5 13,771 0,3 13,777 0,2 13,78 

terpinen-4-ol 1177 0,17 14,164 0,94 14,178 0,91 14,179 

p-cimen-8-ol* 1183 - - - - 0,07 14,384 

(E) - carveol 1217 0,05 15,813 - - - - 

citral 1174 - - 0,45 14,106 - - 

geraniol 1255 - - 0,09 17,221 - - 

acetato de bornila 1285 - - 0,1 18,596 - - 
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timol* 1280 - - 0,04 18,685 - - 

acetato de α-terpinil 1350 4,57 21,285 8,23 21,301 9,27 21,302 

acetato de neril 1365 - - 0,04 22,595 - - 

  
       

Hidrocarbonetos Sesquiterpenos 
       

β- cariofileno 1418 0,45 24,41 0,19 24,422 0,4 24,422 

bicilogermacreno 1494 0,11 27,501 0,16 27,511 0,33 27,514 

δ-cadineno 1524 - - 0,09 28,474 0,19 28,475 

  
       

Sesquiterpenos Oxigenados 
       

globulol 1583 0,26 30,961 0,24 30,975 0,45 30,979 

viridiflorol 1590 0,11 31,271 0,06 31,269 0,1 31,285 

cubeban-11-ol 1599 0,07 31,365 - - - - 

rosifoliol 1609 0,06 31,684 - - - - 

1-epi-cubenol 1613 0,13 32,56 0,14 32,565 0,28 32,578 

τ-cadinol 1640 - - 0,03 33,133 0,06 33,132 

espatulenol 1576 0,17 30,606 0,21 30,619 0,26 30,62 

  
       

Outros 
       

isopentil acetate 876 - - 0,19 4,106 0,05 4,106 

2metil-4Acetato 885 - - 0,03 4,155 - - 

isobutil-isobutirate  913 0,12 4,907 - - - - 

pentil propanoate 972 - - - - 0,07 6,332 

isopentil propionate 974 - - 0,1 6,333 - - 

isobutil 2-me-butanoate 1099 0,04 7,359 - - - - 

isobutil isovalerato 1103 0,1 7,473 - - - - 

isopentil isobutirato 1113 0,12 7,78 0,83 7,668 0,71 7,668 

solusterol 1103 0,23 11,076 0,52 11,085 0,27 11,086 

n-amil isovalerateo 1118 0,26 11,177 - - - - 

isopentil butirate 1060 - - - - 0,04 9,176 

butil 3metil-butanoate 1047 - - 0,07 9,179 - - 

isopentil 2me-butanoate 1099 - - - - 0,17 10,86 

2,2-dimetil -3,4-Octadienal 1100 0,15 10,886 - - - - 

hexil isovalerate 1243 0,04 16,753 - - - - 

iso-leptospermone  1614 0,14 31,958 - - - - 
*- Compostos Aromáticos. 

Tabela 3- Tratamento 3 
Compostos KI T3R1 T3R2 T3R3 

   
Area 
% 

R.Tim
e 

Area 
% 

R.Tim
e 

Area 
% 

R.Tim
e 

Hidrocarbonetos Monoterpenos 
       

α-tujeno 931 0,01 5,375 - - - - 

α-pineno 939 30,48 5,599 22,83 5,593 30,66 5,594 

α-fencheno 951 0,04 5,945 0,03 5,942 0,04 5,945 

canfeno 953 0,13 6,004 0,12 5,996 0,14 5,998 

β-pineno 980 0,14 6,782 0,1 6,777 0,14 6,776 
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mirceno 991 0,04 7,066 0,07 7,063 0,06 7,061 

α-felandreno 1005 0,32 7,616 0,22 7,603 0,21 7,607 

α-terpineno 1018 - - 0,06 7,971 - - 

p-cimeno* 1026 0,47 8,197 2,97 8,194 0,37 8,197 

(Z)-β-ocimeno 1033 3,01 8,591 2,97 8,585 3,71 8,587 

(E)-β-ocimeno 1040 0,26 8,973 0,22 8,965 0,26 8,969 

γ-terpineno 1062 0,12 9,43 15,56 9,443 0,13 9,427 

terpinoleno 1088 0,14 10,493 0,51 10,486 0,19 10,487 

  
       

Monoterpenos Oxigenados 
       

1,8-cineol 1033 54,83 8,489 45,21 8,482 51,15 8,481 

óxido de -(Z)-linalol 1164 - - 0,06 9,82 0,09 9,819 

linalol 1098 0,36 10,906 0,55 10,898 0,4 10,902 

fenchol 1123 - - 0,17 11,642 0,2 11,65 

α-canfolenal 1125 0,09 11,911 0,05 11,906 0,07 11,909 

(E)-pinocarveol 1139 0,18 12,561 0,11 12,548 0,16 12,556 

δ-terpineol 1163 0,06 13,695 - - 0,07 13,701 

borneol 1165 0,34 13,785 0,27 13,774 0,38 13,779 

terpinen-4-ol 1177 0,21 14,177 1,32 14,172 0,18 14,18 

citral 1174 - - 0,12 14,095 - - 

geraniol 1255 0,16 17,227 - - 0,24 17,228 

acetato de α-terpinil 1350 4,94 21,298 3,41 21,288 6,09 21,296 

acetato de neril 1365 0,07 22,6 0,04 22,586 0,13 22,587 

  
       

Hidrocarbonetos Sesquiterpenos 
       

β- cariofileno 1418 0,16 24,425 0,09 24,42 0,21 24,416 

bicilogermacreno 1494 - - - - 0,04 27,499 

δ-cadineno 1524 - - - - 0,05 28,479 

  
       

Sesquiterpenos Oxigenados 
       

viridiflorol 1590 - - 0,07 30,97 0,15 30,971 

1-epi-cubenol 1613 - - - - 0,08 32,564 

β-eudesmol 1649 - - 0,06 33,454 - - 

α-eudesmol 1652 - - 0,06 33,565 - - 

espatulenol 1576 - - - - 0,05 30,602 

  
       

Outros 
       

isobutil isobutirate 913 0,02 4,918 - - - - 

pentil propanoate 972 0,03 6,34 - - - - 

isopentil propionate 974 - - 0,03 6,331 - - 

isopentil isobutirate 1113 0,1 7,667 0,07 7,662 0,08 7,666 

3-metil-butil éster do ácido penatanóico 1118 - - 0,06 11,077 - - 

3-hexenil ester, (E)- ácido butanóico  1191 0,12 14,363 0,09 14,354 0,15 14,355 
*- Compostos Aromáticos. 
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Tabela 4- Tratamento 4 

Compostos KI T4R1 T4R2 T4R3 

   
Area % R.Time Area % R.Time Area % R.Time 

Hidrocarbonetos Monoterpenos 
       

α-pineno 939 30,19 5,603 26,69 5,593 33,55 5,595 

α-fencheno 951 0,05 5,951 0,04 5,94 0,05 5,945 

canfeno 953 0,17 6,003 0,14 6 0,18 5,997 

β-pineno 980 0,28 6,779 0,12 6,779 0,15 6,774 

mirceno 991 0,13 7,069 - - 0,06 7,056 

α-felandreno 1005 0,22 7,614 0,16 7,613 0,09 7,602 

p-cimeno* 1026 0,51 8,197 0,4 8,194 0,24 8,187 

(Z)-β-ocimeno 1033 3,95 8,59 2,7 8,586 3,84 8,582 

(E)-β-ocimeno 1040 0,23 8,971 0,2 8,966 0,2 8,96 

γ-terpineno 1062 0,2 9,425 0,1 9,428 0,1 9,421 

terpinoleno 1088 0,54 10,489 0,15 10,487 0,17 10,478 

  
       

Monoterpenos Oxigenados 
       

1,8-cineol 1033 48,63 8,486 57,17 8,483 53,07 8,482 

óxido de -(Z)-linalol 1164 0,06 9,825 0,11 9,815 0,05 9,814 

linalol 1098 1,06 10,904 0,42 10,9 0,44 10,894 

endo-fenchol 1112 0,27 11,647 0,23 11,645 0,19 11,639 

α-canfolenal 1125 0,18 11,913 0,08 11,909 - - 

(E)-pinocarveol 1139 0,38 12,553 0,2 12,551 0,06 12,546 

canfeno hidratado 1148 0,07 13,055 - - - - 

pinocarvona 1162 0,08 13,354 - - - - 

δ-terpineol 1163 0,08 13,7 0,07 13,704 - - 

borneol 1165 0,49 13,776 0,42 13,779 0,25 13,771 

terpinen-4-ol 1177 0,34 14,175 0,19 14,176 0,17 14,161 

geraniol 1255 1,22 17,217 0,23 17,225 0,13 17,22 

geranato de metila 1443 0,09 20,152 - - - - 

acetato de α-terpinil 1350 4,91 21,295 5,29 21,294 3,69 21,285 

acetato de neril 1365 0,07 22,588 0,08 22,597 0,08 22,583 

        
Hidrocarbonetos Sesquiterpenos 

       
(Z)-β-farneseno 

 
- - - - 0,02 24,406 

β- cariofileno 1418 0,1 24,416 0,15 24,42 - - 

bicilogermacreno 1494 0,11 27,515 - - - - 

        
Sesquiterpenos Oxigenados 

       
globulol 1583 0,09 30,971 - - - - 

viridiflorol 1590 0,02 31,284 - - - - 

1-epi-cubenol 1613 0,05 32,569 - - - - 

espatulenol 1576 0,08 30,619 - - - - 

        
Outros 
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isopentil acetate 876 - - - - 0,02 4,101 

isopentil propionate 974 - - - - 0,04 6,329 

isopentil isobutirate 1113 0,12 7,671 0,08 7,664 0,08 7,661 

3-hexenil ester, (E)- ácido Butanóico  1191 - - 0,14 14,354 0,06 14,346 

Z-3-hexenil butirate 1186 0,2 14,361 - - - - 

iso-leptospermone  1614 0,15 31,956 - - - - 
*- Compostos Aromáticos. 

Tabela 5- Tratamento 5 
Compostos KI T5R1 T5R2 T5R3 

  
 

Area % R.Time Area % R.Time Area % R.Time 

Hidrocarbonetos Monoterpenos 
       

α-pineno 939 34,19 5,606 33,89 5,6 29,16 5,595 

α-fencheno 951 0,04 5,955 - - - - 

canfeno 953 0,12 6,008 0,06 6,004 0,1 6,002 

β-pineno 980 0,18 6,785 0,17 6,781 0,14 6,78 

mirceno 991 0,06 7,074 0,05 7,064 0,03 7,074 

α-felandreno 1005 0,13 7,62 0,16 7,614 0,09 7,612 

p-cimeno* 1026 1,78 8,204 1,34 8,197 1,65 8,196 

(Z)-β-ocimeno 1033 1,38 8,595 1,64 8,589 0,86 8,588 

(E)-β-ocimeno 1040 0,11 8,979 0,12 8,971 0,07 8,973 

γ-terpineno 1062 0,16 9,434 0,16 9,427 0,13 9,429 

terpinoleno 1088 0,19 10,498 0,14 10,49 0,14 10,483 

  
       

Monoterpenos Oxigenados 
       

1,8-cineol 1033 46,63 8,494 49,13 8,485 51,87 8,482 

óxido de -(Z)-linalol 1164 - - - - 0,04 10,39 

linalol 1098 0,19 10,908 0,2 10,902 - - 

fenchol 1123 0,16 11,655 - - - - 

α-canfolenal 1125 0,25 11,917 0,15 11,907 0,26 11,908 

(E)-pinocarveol 1139 0,64 12,565 0,23 12,556 0,81 12,561 

pinocarvona 1162 0,16 13,358 0,04 13,35 0,19 13,35 

δ-terpineol 1163 0,07 13,71 0,05 13,71 - - 

borneol 1165 0,28 13,789 0,18 13,782 0,35 13,786 

terpinen-4-ol 1177 0,1 14,188 0,23 14,179 0,22 14,183 

p-cimen-8-ol* 1183 0,05 14,391 - - 0,08 14,381 

(E)-isocarveol 1189 0,05 14,517 - - - - 

(E) - carveol 1217 0,07 15,843 - - 0,1 15,834 

neral 1240 - - 0,04 16,572 - - 

nerol 1228 0,09 17,23 - - - - 

citral 1174 0,03 16,58 - - - - 

piperitona 1252 0,16 17,194 0,24 17,197 - - 

geranial  1270 0,08 17,846 - - - - 

geranato de metila 1443 0,5 20,169 0,65 20,159 0,41 20,164 

acetato de α-terpinil 1350 6,83 21,311 6,34 21,299 6,41 21,297 

acetato de neril 1365 0,07 22,61 0,08 22,593 - - 
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Hidrocarbonetos Sesquiterpenos 
       

β- cariofileno 1418 0,12 24,428 0,22 24,424 0,15 24,421 

bicilogermacreno 1494 0,11 27,524 0,28 27,517 0,13 27,515 

δ-cadineno 1524 0,06 28,484 0,08 28,47 - - 

  
       

Sesquiterpenos Oxigenados 
       

globulol 1583 - - - - 0,23 30,984 

viridiflorol 1590 0,15 30,985 - - - - 

rosifoliol 1609 0,01 31,7 - - - - 

1-epi-cubenol 1613 0,1 32,59 0,09 32,572 0,12 32,58 

  
       

Outros 
       

isopentil acetate 876 0,04 4,113 0,06 4,11 0,07 4,108 

pentil propanoate 972 0,03 6,343 - - - - 

isopentil propionate 974 - - 0,04 6,339 - - 

isopentil isobutirate 1113 0,14 7,676 0,12 7,673 0,14 7,667 

solusterol 1103 0,08 11,098 - - 0,07 11,089 

flavesone 1539 0,2 29,07 0,13 29,061 0,19 29,069 

iso-leptospermone 1614 0,76 31,967 0,66 31,961 0,82 31,96 

leptospermone 1626 0,06 32,31 - - 0,07 32,294 
*- Compostos Aromáticos 

Tabela 6- Tratamento 6 
Compostos KI T6R1 T6R2 T6R3 

    Area % R.Time Area % R.Time Area % R.Time 

Hidrocarbonetos Monoterpenos 
       

α-pineno 939 34,18 5,6 34,53 5,596 27,31 5,587 

α-fencheno 951 0,04 5,945 - - - - 

canfeno 953 0,14 6,002 0,07 5,996 0,07 5,998 

β-pineno 980 0,16 6,779 0,17 6,774 0,13 6,776 

mirceno 991 - - 0,05 7,056 - - 

α-felandreno 1005 0,09 7,612 0,11 7,609 0,04 7,604 

p-cimeno* 1026 1,79 8,197 1,15 8,187 1,55 8,189 

(Z)-β-ocimeno 1033 1,08 8,587 1,53 8,581 0,89 8,578 

(E)-β-ocimeno 1040 0,11 8,967 0,12 8,965 0,06 8,965 

γ-terpineno 1062 0,16 9,427 0,18 9,418 0,11 9,424 

terpinoleno 1088 0,2 10,49 0,18 10,481 0,13 10,479 

  
       

Monoterpenos Oxigenados 
       

1,8-cineol 1033 48,51 8,483 46,04 8,478 55,28 8,473 

óxido de -(Z)-linalol 1164 0,03 10,395 0,04 9,819 - - 

linalol 1098 0,2 10,903 0,25 10,892 0,08 10,899 

endo-fenchol 1112 0,18 11,652 0,12 11,64 0,17 11,641 

α-canfolenal 1125 0,27 11,911 - - 0,31 11,9 

(E)-pinocarveol 1139 0,83 12,557 0,21 12,551 0,93 12,548 

pinocarvona 1162 0,18 13,352 0,04 13,345 0,21 13,342 
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δ-terpineol 1163 0,08 13,695 0,07 13,692 0,08 13,695 

borneol 1165 0,33 13,786 0,25 13,775 0,35 13,774 

terpinen-4-ol 1177 0,24 14,181 0,27 14,166 0,2 14,166 

(E)-isocarveol 1189 0,06 14,507 - - - - 

(E) - carveol 1217 0,07 15,831 - - 0,09 15,811 

neral 1240 - - 0,09 16,564 - - 

citral 1174 0,05 17,837 - - - - 

piperitona 1252 0,22 17,176 - - 0,25 17,183 

geraniol 1255 - - 0,26 17,204 - - 

geranial  1270 - - 0,15 17,82 - - 

geranato de metila 1443 0,38 20,158 0,62 20,15 0,41 20,15 

acetato de α-terpinil 1350 5,52 21,298 6,95 21,294 5,94 21,286 

acetato de neril 1365 - - 0,14 22,581 - - 

  
       

Hidrocarbonetos Sesquiterpenos 
       

β- cariofileno 1418 - - 0,14 24,418 0,12 24,414 

bicilogermacreno 1494 - - 0,11 27,5 0,18 27,495 

δ-cadineno 1524 - - 0,08 28,461 - - 

  
       

Sesquiterpenos Oxigenados 
       

globulol 1583 - - 0,22 30,964 - - 

viridiflorol 1590 0,06 30,986 - - 0,11 30,971 

1-epi-cubenol 1613 - - 0,17 32,556 - - 

cubenol 1642 0,03 32,571 - - - - 

  
       

Outros 
       

isopentil acetate 876 0,06 4,109 0,07 4,104 - - 

isopentil propionate 974 - - 0,03 6,329 - - 

isopentil isobutirate 1113 0,15 7,666 0,15 7,663 0,16 7,661 

solusterol 1103 0,08 11,084 - - - - 

5-isopropenil-2-metileneciclohexanol 1186 - - - - 0,05 14,506 

flavesone 1539 0,12 29,064 0,22 29,053 0,1 29,062 

iso-leptospermone  1614 0,37 31,96 0,83 31,949 0,44 31,951 

leptospermone 1626 - - 0,09 32,275 - - 
*- Compostos Aromáticos 

Tabela 7- Tratamento 7 
Compostos KI T7R1 T7R2 T7R3 

    Area % R.Time Area % R.Time Area % R.Time 

Hidrocarbonetos Monoterpenos 
       

α-tujeno 931 0,08 5,37 0,06 5,369 0,07 5,375 

α-pineno 939 16,94 5,591 22,3 5,594 17,19 5,596 

α-fencheno 951 - - 0,08 5,951 - - 

α-ocimene 958 - - - - 0,05 5,956 

canfeno 953 0,22 6,001 0,27 6,001 0,22 6,007 

β-pineno 980 0,15 6,778 0,18 6,778 0,13 6,787 
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mirceno 991 0,07 7,062 0,07 7,069 0,08 7,071 

α-felandreno 1005 0,63 7,613 0,74 7,612 2,36 7,62 

α-terpineno 1018 - - - - 0,07 7,986 

p-cimeno* 1026 3,05 8,199 1,95 8,2 2,61 8,208 

(Z)-β-ocimeno 1033 0,08 8,586 0,12 8,587 0,12 8,595 

γ-terpineno 1062 0,05 9,429 0,08 9,427 0,73 9,434 

terpinoleno 1088 0,2 10,48 0,22 10,484 0,24 10,49 

  
       

Monoterpenos Oxigenados 
       

1,8-cineol 1033 58,95 8,491 54,25 8,494 55,41 8,494 

óxido de -(Z)-linalol 1164 0,04 9,824 0,11 9,816 0,14 9,825 

linalol 1098 0,18 10,896 0,31 10,901 0,22 10,913 

fenchol 1123 0,54 11,647 0,48 11,65 - - 

α-canfolenal 1125 0,46 11,909 0,37 11,911 0,44 11,917 

(E)-pinocarveol 1139 3,44 12,564 2,49 12,564 2,56 12,567 

canfeno hidratado 1148 0,09 13,054 0,09 13,063 0,1 13,069 

pinocarvona 1162 0,85 13,351 0,5 13,353 0,5 13,36 

δ-terpineol 1163 0,06 13,705 0,08 13,705 0,08 13,71 

borneol 1165 1,03 13,783 1,04 13,785 1,13 13,791 

terpinen-4-ol 1177 0,35 14,179 0,34 14,18 0,49 14,186 

p-cimen-8-ol* 1183 - - 0,07 14,385 0,08 14,396 

(E)-isocarveol 1189 0,21 14,519 0,2 14,518 0,19 14,525 

mirtenol 1194 0,08 14,906 0,08 14,909 0,07 14,908 

(E)-carveol 1217 0,13 15,83 0,17 15,833 0,18 15,844 

(Z)-p-menta-1(7),8-dien-2-ol  1230 0,12 16,224 0,18 16,226 0,16 16,239 

citral 1174 - - 0,23 14,109 - - 

  
       

Hidrocarbonetos Sesquiterpenos 
       

β- cariofileno 1418 0,49 24,417 0,41 24,427 0,39 24,427 

bicilogermacreno 1494 0,22 27,506 0,18 27,514 0,17 27,521 

δ-cadineno 1524 - - 0,07 28,474 - - 

  
       

Sesquiterpenos Oxigenados 
       

ledol 1565 - - 0,04 30,277 - - 

óxido de cariofileno 1581 0,33 30,786 0,24 30,785 0,32 30,796 

globulol 1583 0,54 30,975 0,52 30,97 0,54 30,958 

viridiflorol 1590 0,41 31,279 0,34 31,284 0,39 31,288 

cubeban-11-ol 1599 0,14 31,366 0,14 31,373 0,15 31,382 

rosifoliol 1609 0,15 32,399 0,2 31,694 0,2 31,7 

1-epi-cubenol 1613 0,17 32,569 0,18 32,571 0,18 32,582 

cubenol 1642 - - 0,1 33,141 - - 

τ-cadinol 1640 0,09 33,126 0,05 33,233 - - 

α-cadinol 1653 - - 0,03 33,575 0,08 33,145 

α-eudesmol 1652 - - - - 0,09 33,579 

espatulenol 1576 1,64 30,621 1,32 30,625 1,76 30,631 
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Outros 
       

pentil propanoate 972 0,07 6,332 - - - - 

isopentil propionate 974 0,03 6,406 0,08 6,332 0,04 6,405 

2me-butil propionate 974 - - 0,04 6,396 - - 

isobutil 2-me-butanoate 1099 - - 0,02 7,37 - - 

isobutil isovalerate 1103 0,08 7,481 0,08 7,481 0,08 7,489 

isopentil isobutirate 1113 0,68 7,667 0,68 7,668 0,62 7,675 

2me-butil isobutirate 1014 - - 0,37 7,79 0,41 7,798 

solusterol 1103 0,22 11,084 0,26 11,089 0,17 11,096 

n-amil isovalerate  1118 - - 0,11 11,195 0,1 11,195 

iso-leptospermone 1614 0,32 31,959 0,53 31,958 0,55 31,962 
*- Compostos Aromáticos 

Tabela 8- Tratamento 8 
Compostos KI T8R1 T8R2 T8R3 

    Area % R.Time Area % R.Time Area % R.Time 

Hidrocarbonetos Monoterpenos 
       

α-tujeno 931 0,05 5,367 0,05 5,37 0,13 5,372 

α-pineno 939 17,72 5,587 19,46 5,594 30,15 5,602 

α-fencheno 951 0,08 5,946 0,08 5,949 0,05 5,951 

canfeno 953 0,35 5,996 0,3 6,003 0,17 6,005 

β-pineno 980 0,13 6,777 0,14 6,78 0,24 6,783 

mirceno 991 0,07 7,065 0,07 7,07 0,09 7,065 

α-felandreno 1005 0,48 7,606 0,46 7,612 1,12 7,616 

p-cimeno* 1026 2,39 8,193 1,97 8,199 2,62 8,202 

(Z)-β-ocimeno 1033 0,09 8,584 0,07 8,589 0,12 8,591 

γ-terpineno 1062 0,05 9,42 0,06 9,421 0,12 9,432 

terpinoleno 1088 - - 0,19 10,48 0,19 10,494 

  
       

Monoterpenos Oxigenados 
       

1,8-cineol 1033 59,32 8,486 58,56 8,495 45,1 8,493 

óxido de -(Z)-linalol 1164 0,07 9,81 0,15 9,823 0,09 9,821 

linalol 1098 0,21 10,895 0,32 10,903 0,35 10,909 

fenchol 1123 0,68 11,641 - - 0,26 11,652 

α-canfolenal 1125 0,54 11,904 0,4 11,911 0,25 11,912 

(E)-pinocarveol 1139 4,35 12,558 3,28 12,563 0,89 12,562 

canfeno hidratado 1148 0,09 13,042 0,09 13,055 0,08 13,052 

pinocarvona 1162 1,11 13,344 0,72 13,351 0,16 13,355 

δ-terpineol 1163 0,07 13,69 0,08 13,7 0,06 13,7 

borneol 1165 1,28 13,778 1,18 13,782 0,58 13,789 

terpinen-4-ol 1177 0,28 14,171 0,33 14,176 0,38 14,18 

p-cimen-8-ol* 1183 - - - - 0,06 14,395 

(E)-isocarveol 1189 0,27 14,504 0,24 14,515 - - 

mirtenol 1194 0,1 14,894 0,08 14,901 - - 

(E) - carveol 1217 0,15 15,824 0,16 15,835 0,07 15,831 

(Z)-p-menta-1(7),8-dien-2-ol  1230 0,2 16,215 0,19 16,219 - - 
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citral 1174 - - - - 0,26 14,112 

geranial  1270 - - - - 0,03 17,841 

  
       

Hidrocarbonetos Sesquiterpenos 
       

(Z)-β-farneseno 1443 - - - - 0,04 25,249 

β- cariofileno 1418 0,25 24,412 0,28 24,421 1,03 24,428 

α-humuleno 1454 - - - - 0,13 25,85 

alloaromadendreno 1461 - - - - 0,08 26,103 

bicilogermacreno 1494 0,08 27,506 0,08 27,511 0,65 27,522 

δ-cadineno 1524 - - 0,03 28,469 0,16 28,481 

  
       

Sesquiterpenos Oxigenados 
       

óxido de cariofileno 1581 0,18 30,775 0,18 30,783 0,45 30,795 

globulol 1583 0,24 30,97 0,28 30,977 0,88 30,982 

viridiflorol 1590 0,17 31,271 0,19 31,272 0,56 31,285 

cubeban-11-ol 1599 0,06 31,385 0,08 31,374 0,23 31,377 

rosifoliol 1609 0,1 31,685 0,1 31,688 0,2 32,408 

1-epi-cubenol 1613 0,05 32,558 0,09 32,57 0,3 32,579 

Cubenol 1642 - - - - 0,18 33,143 

τ-cadinol 1640 0,03 33,131 0,05 33,136 - - 

δ-cadinol 1636 - - - - 0,09 33,239 

α-cadinol 1653 - - - - 0,13 33,584 

espatulenol 1576 0,82 30,614 0,91 30,619 2,2 30,631 

  
       

Outros 
       

isopentil propionate 974 0,08 6,331 0,09 6,331 0,08 6,339 

2metil-butil propionate 974 0,03 6,4 0,03 6,401 - - 

isobutil isovalerate 1103 0,09 7,47 0,06 7,48 0,06 7,484 

isopentil isobutirate 1113 0,88 7,664 0,77 7,668 0,58 7,671 

solusterol 1103 0,29 11,079 0,23 11,085 0,22 11,087 

n-amil isovalerate  1118 0,13 11,182 - - - - 

2metil-butil-2me-butanoate 1104 0,04 10,985 - - - - 

etosuximide  1168 0,01 13,265 - - - - 

5-isopropenil-2-metileneciclohexanol 1186 - - - - 0,04 14,518 

acid isobutirico, fenetil ester 1394 - - - - 0,05 23,126 

iso-leptospermone  1614 0,3 31,949 0,37 31,959 0,57 31,966 
*- Compostos Aromáticos 

Tabela 9- Tratamento 9 

Compostos KI T9R1 T9R2 T9R3 

    Area % R.Time Area % R.Time Area % R.Time 

Hidrocarbonetos Monoterpenos 
       

α-tujeno 931 0,04 5,363 - - 0,06 5,377 

α-pineno 939 30,03 5,593 38,64 5,599 42,59 5,611 

α-fencheno 951 0,06 5,941 0,04 5,946 0,03 5,961 

canfeno 953 0,19 5,998 0,17 6,001 0,16 6,011 
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β-pineno 980 0,33 6,773 0,23 6,78 0,23 6,787 

mirceno 991 0,16 7,06 0,08 7,066 0,1 7,071 

α-felandreno 1005 0,44 7,61 0,05 7,61 0,56 7,62 

p-cimeno* 1026 1,08 8,194 0,5 8,194 1,47 8,204 

(Z)-β-ocimeno 1033 4,61 8,59 2,65 8,584 2,26 8,595 

(E)-β-ocimeno 1040 0,44 8,972 0,32 8,968 0,22 8,976 

γ-terpineno 1062 0,22 9,425 0,11 9,422 0,16 9,436 

terpinoleno 1088 0,57 10,492 0,21 10,48 0,42 10,498 

  
       

Monoterpenos Oxigenados 
       

1,8-cineol 1033 50,09 8,484 44,43 8,477 35,91 8,484 

óxido de -(Z)-linalol 1164 0,08 9,811 0,14 9,815 0,1 9,825 

linalol 1098 1 10,905 0,63 10,9 0,44 10,911 

endo-fenchol 1112 0,25 11,649 0,28 11,645 0,23 11,658 

α-canfolenal 1125 0,2 11,91 0,17 11,905 0,21 11,919 

(E)-pinocarveol 1139 0,36 12,554 0,44 12,551 0,62 12,57 

canfeno hidratado 1148 - - 0,05 13,059 0,07 13,059 

pinocarvona 1162 0,09 13,358 0,09 13,338 0,14 13,356 

δ-terpineol 1163 0,05 13,7 - - - - 

borneol 1165 0,38 13,783 0,49 13,779 0,47 13,79 

terpinen-4-ol 1177 0,3 14,176 0,24 14,171 0,24 14,189 

(E) - carveol 1217 - - - - 0,05 15,85 

citral 1174 0,45 14,105 0,41 14,1 - - 

geraniol 1255 0,87 17,221 - - - - 

geranato de metila 1443 0,06 20,159 - - 0,05 20,165 

acetato de α-terpinil 1350 3,3 21,292 3,49 21,285 3,21 21,304 

  
       

Hidrocarbonetos Sesquiterpenos 
       

β- cariofileno 1418 0,15 24,426 - - 0,43 24,465 

biciclogermacreno 1494 0,15 27,513 - - 0,42 27,525 

  
       

Sesquiterpenos Oxigenados 
       

globulol 1583 - - - - 0,58 30,99 

viridiflorol 1590 0,09 30,979 - - 0,42 31,291 

cubeban-11-ol 1599 - - - - 0,16 31,387 

rosifoliol 1609 - - - - 0,34 64,114 

1-epi-cubenol 1613 - - - - 0,1 32,584 

espatulenol 1576 0,16 30,623 - - 1,23 30,634 

  
       

Outros 
       

isopentil isobutirate 1113 0,09 7,662 0,1 7,67 0,04 7,68 

Z-3-hexenil butirate 1186 0,31 14,356 0,45 14,356 - - 

iso-leptospermone 1614 0,07 31,955 0,08 31,956 0,3 31,971 
*- Compostos Aromáticos 
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Tabela 10- Tratamento 10 
Compostos KI T10R1 T10R2 T10R3 

    Area % R.Time Area % R.Time Area % R.Time 

Hidrocarbonetos Monoterpenos 
       

α-tujeno 931 0,04 5,375 - - - - 

α-pineno 939 36,96 5,608 49,7 5,611 37,67 5,604 

norbornano 943 - - - - 0,06 5,95 

α-fencheno 951 0,04 5,958 - - - - 

canfeno 953 0,17 6,005 0,13 6,007 0,23 6 

β-pineno 980 0,29 6,781 0,23 6,785 0,23 6,778 

mirceno 991 0,15 7,066 0,1 7,07 0,08 7,066 

α-felandreno 1005 0,48 7,615 0,25 7,618 0,06 7,612 

α-terpineno 1018 0,02 7,984 - - - - 

p-cimeno* 1026 0,97 8,199 0,57 8,199 0,5 8,193 

(Z)-β-ocimeno 1033 5,5 8,594 3,52 8,594 2,71 8,586 

(E)-β-ocimeno 1040 0,29 8,973 0,26 8,972 0,31 8,968 

γ-terpineno 1062 0,18 9,427 0,14 9,431 0,12 9,418 

terpinoleno 1088 0,65 10,493 0,44 10,498 0,25 10,485 

  
       

Monoterpenos Oxigenados 
       

1,8-cineol 1033 43,29 8,483 34,21 8,479 42,76 8,485 

óxido de -(Z)-linalol 1164 0,04 9,817 0,1 9,822 0,18 9,814 

linalol 1098 0,85 10,907 0,81 10,908 0,53 10,897 

fenchol 1123 - - 0,16 11,65 - - 

1S-β-fenchol 1117 0,2 11,649 - - - - 

α-canfolenal 1125 0,13 11,911 0,11 11,913 - - 

(E)-pinocarveol 1139 0,21 12,56 0,18 12,568 0,6 12,55 

canfeno hidratado 1148 0,04 13,06 - - 0,09 13,05 

pinocarvona 1162 0,03 13,357 - - 0,15 13,342 

borneol 1165 0,29 13,779 0,32 13,786 0,67 11,778 

terpinen-4-ol 1177 0,25 14,18 0,21 14,182 0,25 14,171 

(E) - carveol 1217 - - - - 0,09 15,821 

citral 1174 - - 0,32 14,113 0,42 14,101 

geraniol 1255 0,84 17,224 0,87 17,221 - - 

geranato de metila 1443 0,07 20,169 0,06 20,169 0,04 20,152 

acetato de α-terpinil 1350 3,63 21,298 3,15 21,299 3,92 21,289 

  
       

Hidrocarbonetos Sesquiterpenos 
       

β- cariofileno 1418 0,23 24,428 0,16 24,431 - - 

bicilogermacreno 1494 0,23 27,52 0,11 27,525 - - 

  
       

Sesquiterpenos Oxigenados 
       

viridiflorol 1590 0,14 30,985 0,1 30,976 0,07 30,97 

rosifoliol 1609 0,03 31,7 - - - - 

espatulenol 1576 0,21 30,622 0,11 30,628 0,08 30,61 
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Outros 
       

isopentil isobutirate 1113 0,07 7,675 0,08 7,675 0,13 7,666 

iso-leptospermone 1614 - - - - 0,15 31,958 
*- Compostos Aromáticos 

Tabela 11- Tratamento 11 
Compostos KI T11R1 T11R2 T11R3 

    Area % R.Time Area % R.Time Area % R.Time 

Hidrocarbonetos Monoterpenos 
       

α-tujeno 931 - - 0,01 5,364 - - 

α-pineno 939 25,63 5,601 23,12 5,591 24,62 5,594 

norbornano 943 - - 0,03 5,904 - - 

α-fencheno 951 0,03 5,96 - - 0,05 5,94 

canfeno 953 0,11 6,01 0,08 5,998 0,16 6,001 

β-pineno 980 0,27 6,787 0,2 6,774 0,21 6,78 

mirceno 991 0,1 7,069 0,13 7,054 0,12 7,064 

α-felandreno 1005 0,35 7,624 0,34 7,606 0,3 7,61 

p-cimeno* 1026 0,62 8,206 0,38 8,193 0,38 8,198 

(Z)-β-ocimeno 1033 0,39 8,593 0,87 8,581 0,62 8,586 

(E)-β-ocimeno 1040 0,05 8,979 0,1 8,963 0,05 8,966 

γ-terpineno 1062 0,11 9,437 0,2 9,417 0,14 9,429 

terpinoleno 1088 0,14 10,501 0,16 10,481 0,19 10,493 

  
       

Monoterpenos Oxigenados 
       

1,8-cineol 1033 56,27 8,495 58,46 8,491 57,47 8,486 

óxido de -(Z)-linalol 1164 0,03 9,829 - - 0,05 9,824 

linalol 1098 0,08 10,912 0,1 10,903 0,12 10,901 

endo-fenchol 1112 - - 0,21 11,604 - - 

fenchol 1123 - - - - 0,3 11,645 

1S-β-fenchol 1117 0,23 11,659 - - - - 

α-canfolenal 1125 0,11 11,919 0,08 11,904 0,09 11,908 

(E)-pinocarveol 1139 0,35 12,568 0,17 12,549 0,26 12,552 

canfeno hidratado 1148 0,06 13,077 0,05 13,054 0,06 13,053 

pinocarvona 1162 0,06 13,363 0,03 13,346 - - 

borneol 1165 0,39 13,794 0,34 13,77 0,51 13,781 

terpinen-4-ol 1177 0,16 14,185 0,15 14,17 0,16 14,18 

geraniol 1255 0,12 17,244 0,15 17,215 0,13 17,222 

acetato de bornila 1285 0,05 18,604 0,09 18,594 0,06 18,591 

acetato de α-terpinil 1350 5 21,306 6,67 21,294 6,26 21,297 

acetato de geranilo 1383 0,34 22,605 0,49 22,584 0,39 22,596 

  
       

Hidrocarbonetos Sesquiterpenos 
       

(Z)-β-farneseno 1443 - - 0,03 26,081 - - 

β- cariofileno 1418 0,46 24,431 0,63 24,411 0,41 24,42 

α-humuleno 1454 0,03 25,864 0,06 25,839 - - 
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bicilogermacreno 1494 0,6 27,524 1,03 27,506 0,44 27,514 

δ-cadineno 1524 0,1 28,49 0,14 28,461 0,09 28,471 

  
       

Sesquiterpenos Oxigenados 
       

óxido de cariofileno 1581 0,2 30,795 0,1 30,779 - - 

globulol 1583 0,98 30,982 0,73 30,969 0,69 30,976 

viridiflorol 1590 0,41 31,285 0,3 31,272 0,3 31,272 

cubeban-11-ol 1599 0,16 31,381 0,11 31,36 0,12 31,369 

rosifoliol 1609 0,14 32,404 0,08 32,39 0,08 32,403 

1-epi-cubenol 1613 0,58 32,579 0,43 32,569 0,35 32,571 

cubenol 1642 0,14 33,149 - - - - 

τ-cadinol 1640 0,07 33,245 - - - - 

torreiol 1641 - - 0,14 33,133 0,1 33,136 

δ-cadinol 1524 - - 0,06 33,235 - - 

α-cadinol 1653 0,08 33,58 - - 0,07 33,574 

espatulenol 1576 1,42 30,636 0,6 30,61 0,55 30,617 

  
       

Outros 
       

isopentil acetate 876 0,04 4,114 0,03 4,105 0,03 4,108 

solusterol 1103 0,05 11,093 - - - - 
*- Compostos Aromáticos 

Tabela 12- Tratamento 12 

Compostos KI T12R1 T12R2 T12R3 

    Area % R.Time Area % R.Time Area % R.Time 

Hidrocarbonetos Monoterpenos 
       

α-pineno 939 28,38 5,593 25,07 5,602 30,94 5,604 

norbornano 943 0,03 5,94 - - - - 

α-fencheno 951 - - 0,02 5,95 0,03 5,952 

canfeno 953 0,09 5,995 0,09 6,006 0,11 6,002 

β-pineno 980 0,23 6,773 0,23 6,782 0,29 6,782 

mirceno 991 0,16 7,056 0,16 7,07 0,15 7,066 

α-felandreno 1005 0,28 7,604 0,31 7,616 0,36 7,615 

p-cimeno* 1026 0,32 8,186 0,36 8,205 0,35 8,198 

(Z)-β-ocimeno 1033 0,95 8,58 0,71 8,593 0,65 8,587 

(E)-β-ocimeno 1040 0,08 8,961 0,07 8,972 0,07 8,974 

γ-terpineno 1062 0,13 9,419 0,16 9,434 0,15 9,429 

terpinoleno 1088 0,14 10,483 0,12 10,491 0,17 10,491 

  
       

Monoterpenos Oxigenados 
       

1,8-cineol 1033 56,6 8,482 62,02 8,503 52,38 8,494 

óxido de -(Z)-linalol 1164 - - 0,03 9,822 0,03 9,824 

linalol 1098 0,11 10,892 0,15 10,911 0,11 10,906 

endo-fenchol 1112 0,17 11,636 - - 0,17 11,649 

fenchol 1123 - - 0,19 11,655 - - 

α-canfolenal 1125 - - 0,05 11,92 0,07 11,911 
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(E)-pinocarveol 1139 0,11 12,545 0,11 12,565 0,22 12,559 

canfeno hidratado 1148 - - 0,04 13,061 0,07 26,761 

δ-terpineol 1163 - - 0,05 13,705 - - 

borneol 1165 0,25 13,766 0,33 13,786 0,32 13,783 

terpinen-4-ol 1177 0,11 14,17 0,15 14,182 0,13 14,177 

geraniol 1255 0,12 17,212 0,16 17,234 0,14 17,233 

acetato de α-terpinil 1350 5,78 21,286 4,83 21,304 5,09 21,299 

acetato de geranilo 1383 0,43 22,588 0,25 22,596 0,41 22,594 

  
       

Hidrocarbonetos Sesquiterpenos 
       

β- cariofileno 1418 0,64 24,407 0,38 24,43 0,65 24,422 

α-humuleno 1454 - - - - 0,06 25,849 

viridifloreno 1493 - - - - 0,06 27,425 

bicilogermacreno 1494 0,94 27,504 0,62 27,518 0,98 27,518 

δ-cadineno 1524 0,17 28,459 0,13 28,476 0,18 28,475 

  
       

Sesquiterpenos Oxigenados 
       

elemol 1547 - - - - 0,05 30,294 

óxido de cariofileno 1581 - - 0,05 30,798 0,07 30,794 

globulol 1583 0,52 30,962 - - 0,79 30,98 

viridiflorol 1590 0,2 31,273 0,29 62,273 - - 

cubeban-11-ol 1599 0,08 31,359 - - 0,13 31,374 

rosifoliol 1609 0,03 32,386 0,05 31,695 0,09 32,402 

1-epi-cubenol 1613 - - 0,14 32,575 - - 

1,10-di-epi 1614 0,27 32,568 - - 0,46 32,578 

τ-muurolol 1642 - - - - 0,14 33,144 

τ-cadinol 1640 0,08 33,116 0,04 33,141 - - 

torreiol 1641 - - - - 0,06 33,233 

α-cadinol 1653 0,03 33,548 - - 0,08 33,565 

Spathulenol 1576 0,33 30,61 0,28 30,628 0,6 30,626 

  
       

Outros 
       

isopentil acetate 876 0,03 4,104 0,05 4,107 0,03 4,109 

metil hexanoate 934 - - 0,02 5,142 - - 
*- Compostos Aromáticos 

Tabela 13- Tratamento 13 
Compostos KI T13R1 T13R2 T13R3 

    Area % R.Time Area % R.Time Area % R.Time 

Hidrocarbonetos Monoterpenos 
       

α-tujeno 931 0,87 5,361 0,82 5,373 0,05 5,365 

α-pineno 939 0,98 5,573 - - 0,42 5,579 

mirceno 991 0,76 7,056 0,72 7,068 0,07 7,06 

α-felandreno 1005 60,67 7,644 41,5 7,658 4,38 7,608 

α-terpineno 1018 1,52 7,972 2,55 13,575 0,23 7,971 

p-cimeno* 1026 11,02 8,194 16,87 8,214 9,96 8,193 
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β-felandreno 1031 6,37 8,433 - - - - 

(E)-β-ocimeno 1040 - - 0,02 8,98 - - 

γ-terpineno 1062 3,24 9,421 13,22 9,446 74,51 9,485 

terpinoleno 1088 0,95 10,482 1,34 10,496 1,18 10,486 

  
       

Monoterpenos Oxigenados 
       

1,8-cineol 1033 - - - - 1,67 8,442 

linalol 1098 0,4 10,894 0,34 10,911 0,21 10,896 

(Z)-2-mentenol 1121 0,84 11,864 1,13 11,878 - - 

(E)-2-mentenol 1140 0,51 12,582 - - - - 

terpinen-4-ol 1177 1,93 14,173 4,74 14,191 5,93 14,183 

α-terpineol 1189 0,31 14,742 0,36 14,756 - - 

(E)-piperitol 1205 0,25 15,41 0,45 15,42 - - 

acetato de 4(10)-tujen-3-ol 1224 0,04 16,665 - - - - 

carvotanacetona 1246 0,08 16,95 0,18 16,963 - - 

piperitona 1252 1,33 17,171 2,5 17,188 0,14 17,17 

timol* 1280 - - 0,04 19,367 - - 

  
       

Sesquiterpenos Oxigenados 
       

viridiflorol 1590 - - 0,09 30,975 - - 

acetato de guaiol 1641 0,11 32,604 - - - - 

hinesol 1638 - - - - 0,07 32,615 

γ-eudesmol 1630 0,2 32,71 - - 0,09 32,715 

10-epi-γ-eudesmol 1619 - - 0,25 32,72 - - 

β-eudesmol 1649 0,4 33,45 0,71 33,466 0,33 33,454 

α-eudesmol 1652 0,44 33,554 0,77 33,574 0,26 33,556 

  
       

Outros 
       

solusterol 1103 0,5 11,077 0,6 11,089 0,23 11,076 

3metil-3-butenil 3metil-butanoato 1116 - - 0,16 11,48 - - 

1-(2,2-Dimetilpropanoil)-1H-imidazol 1164 - - 0,23 12,758 - - 
*- Compostos Aromáticos 

Tabela 14- Tratamento 14 

Compostos KI T14R1 T14R2 T14R3 

    Area % R.Time Area % R.Time Area % R.Time 

Hidrocarbonetos Monoterpenos 
       

α-tujeno 931 - - 0,65 5,364 1,83 5,377 

α-pineno 939 0,36 5,588 1 5,575 1,57 5,589 

mirceno 991 0,05 7,073 0,66 7,055 1,03 7,072 

α-felandreno 1005 0,04 7,621 - - 48,23 7,653 

α-terpineno 1018 0,28 7,988 2 7,972 1,91 7,993 

p-cimeno* 1026 9,55 8,207 59,97 15,819 10,83 8,21 

β-felandreno 1031 - - - - 7,81 8,451 

(E)-β-ocimeno 1040 - - - - 0,1 8,981 

γ-terpineno 1062 78,2 9,507 17,4 9,43 15,89 9,45 
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terpinoleno 1088 1,75 10,5 1,52 10,482 1,69 10,503 

  
       

Monoterpenos Oxigenados 
       

1,8-cineol 1033 1,67 8,461 - - - - 

 linalol 1098 0,45 10,913 0,58 10,892 0,6 10,919 

(Z)-2-mentenol 1121 - - 0,77 11,862 0,67 11,882 

(E)-pineno hidratado 
 

- - 0,48 12,584 0,42 12,605 

terpinen-4-ol 1177 6,56 14,199 3,3 14,17 2,27 14,192 

α-terpineol 1189 - - 0,61 14,745 0,23 14,778 

(E)-piperitol 1205 - - 0,25 15,401 0,2 15,43 

piperitona 1252 0,11 17,185 1,27 17,169 1,11 17,198 

  
       

Sesquiterpenos Oxigenados 
       

globulol 1583 0,17 30,979 - - 0,17 30,989 

acetato de guaiol 1641 0,07 32,624 0,13 32,596 - - 

γ-eudesmol 1630 0,09 32,71 0,27 32,697 0,09 32,735 

β-eudesmol 1649 0,24 33,465 0,59 33,445 0,28 33,478 

α-eudesmol 1652 0,22 33,571 0,68 33,563 0,31 33,585 

  
       

Outros 
       

isopentil acetate 876 0,04 4,113 - - - - 

solusterol 1103 - - - - 0,29 11,098 

1-(3H-imidazol-4-il)-etanona  1072 - - 0,12 13,629 - - 

2-[(2E)-1,1-dimetil-2-pentenil 1075 - - 0,12 13,788 - - 
*- Compostos Aromáticos 
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Tabela 15. Tabela dos compostos e suas respectivas concentrações. Tratamentos T1-T5. 

Compostos Concentração (%) 

  T1R1 T1R2 T1R3 T2R1 T2R2 T2R3 T3R1 T3R2 T3R3 T4R1 T4R2 T4R3 T5R1 T5R2 T5R3 

Hidrocarbonetos Monoterpenos                

α-tujeno 0,04 - - 0,04 0,02 - 0,01 - - 0,01 - - - - - 

α-pineno 8,77 8,67 7,99 33,83 6,68 7,32 30,48 22,83 30,66 30,48 22,83 30,66 34,19 33,89 29,16 

norbornano - - - - - - 0,04 - - 0,04 - - - - - 

α-fencheno - 0,02 - 0,05 - - - 0,03 0,04 - 0,03 0,04 0,04 - - 

α-ocimene - - - - - - - - - - - - - - - 

canfeno 0,08 0,1 0,12 0,2 0,11 0,09 0,13 0,12 0,14 0,13 0,12 0,14 0,12 0,06 0,1 

β-pineno 0,51 0,3 0,22 0,16 0,23 0,25 0,14 0,1 0,14 0,14 0,1 0,14 0,18 0,17 0,14 

mirceno 0,13 0,11 0,07 - 0,07 0,08 0,04 0,07 0,06 0,04 0,07 0,06 0,06 0,05 0,03 

α-felandreno 1,13 0,51 0,44 0,68 0,53 0,54 0,32 0,22 0,21 0,32 0,22 0,21 0,13 0,16 0,09 

α-terpineno 0,04 0,03 - - - - - 0,06 - - 0,06 - - - - 

p-cimeno* 4,54 4,1 5,75 0,89 5,19 4,66 0,47 2,97 0,37 0,47 2,97 0,37 1,78 1,34 1,65 

β-felandreno - - - - - - - - - - - - - - - 

(Z)-β-ocimeno 2,44 2,84 2,01 - 1,79 2,49 3,01 2,97 3,71 3,01 2,97 3,71 1,38 1,64 0,86 

(E)-β-ocimeno 0,08 0,1 0,11 - 0,11 0,11 0,26 0,22 0,26 0,26 0,22 0,26 0,11 0,12 0,07 

γ-terpineno 18,31 18,42 14,35 0,07 13,76 16,47 0,12 15,56 0,13 0,12 15,56 0,13 0,16 0,16 0,13 

terpinoleno 0,61 0,56 0,35 0,23 0,34 0,45 0,14 0,51 0,19 0,14 0,51 0,19 0,19 0,14 0,14 
                 
Monoterpenos Oxigenados                

1,8-cineol 49,94 46,46 51,24 50,75 53,44 49,72 54,83 45,21 51,15 54,83 45,21 51,15 46,63 49,13 51,87 

óxido de -(Z)-linalol - 0,05 0,06 0,03 0,04 0,06 - 0,06 0,09 - 0,06 0,09 - - 0,04 

óxido de -(E)-linalol - 0,09 - - - - - - - - - - - - - 

linalol 0,37 0,21 0,35 - 0,22 0,18 0,36 0,55 0,4 0,36 0,55 0,4 0,19 0,2 - 

endo-fenchol 0,13 0,15 - 0,27 0,22 - - - - - - - - - - 
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fenchol - - - - - - - 0,17 0,2 - 0,17 0,2 0,16 - - 

1S-β-fenchol - - 0,15 - - - - - - - - - - - - 

(Z)-2-mentenol - - - - - - - - - - - - - - - 

α-canfolenal - - - 0,3 - - 0,09 0,05 0,07 0,09 0,05 0,07 0,25 0,15 0,26 

(E)-pinocarveol - - - 0,57 - - 0,18 0,11 0,16 0,18 0,11 0,16 0,64 0,23 0,81 

(E)-2-mentenol - - - - - - - - - - - - - - - 

(E)-pineno hidratado - - - - - - - - - - - - - - - 

canfeno hidratado - - - 0,06 - - - - - - - - - - - 

pinocarvona - - - 0,09 - - - - - - - - 0,16 0,04 0,19 

δ-terpineol - 0,07 - - 0,07 - 0,06 - 0,07 0,06 - 0,07 0,07 0,05 - 

borneol 0,12 0,17 0,27 0,5 0,3 0,2 0,34 0,27 0,38 0,34 0,27 0,38 0,28 0,18 0,35 

terpinen-4-ol 1,04 1 0,75 0,17 0,94 0,91 0,21 1,32 0,18 0,21 1,32 0,18 0,1 0,23 0,22 

p-cimen-8-ol* - - - - - 0,07 - - - - - - 0,05 - 0,08 

(E)-isocarveol - - - - - - - - - - - - 0,05 - - 

α-terpineol - - - - - - - - - - - - - - - 

3,7-octadieno-2,6-diol, 2,6-dimetil - - - - - - - 0 - - 0 - - - - 

mirtenol - - - - - - - - - - - - - - - 

(E)-piperitol - - - - - - - - - - - - - - - 

(E) - carveol - - - 0,05 - - - - - - - - 0,07 - 0,1 

(Z)-p-menta-1(7),8-dien-2-ol  - - - - - - - - - - - - - - - 

neral - - - - - - - - - - - - - 0,04 - 

nerol - - - - - - - - - - - - 0,09 - - 

citral - 0,34 0,35 - 0,45 - - 0,12 - - 0,12 - 0,03 - - 

acetato de 4(10)-tujen-3-ol - - - - - - - - - - - - - - - 

carvotanacetona - - - - - - - - - - - - - - - 

piperitona - - - - - - - - - - - - 0,16 0,24 - 
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geraniol - - - - 0,09 - 0,16 - 0,24 0,16 - 0,24 - - - 

geranial  - - - - - - - - - - - - 0,08 - - 

acetato de bornila 0,1 0,1 0,1 - 0,1 - - - - - - - - - - 

timol* - - - - 0,04 - - - - - - - - - - 

geranato de metila - - - - - - - - - - - - 0,5 0,65 0,41 

acetato de α-terpinil 6,82 9,26 9,26 4,57 8,23 9,27 4,94 3,41 6,09 4,94 3,41 6,09 6,83 6,34 6,41 

acetato de neril - 0,06 - - 0,04 - 0,07 0,04 0,13 0,07 0,04 0,13 0,07 0,08 - 

acetato de geranilo - - - - - - - - - - - - - - - 
                 
Hidrocarbonetos Sesquiterpenos                

(Z)-β-farneseno - - - - - - - - - - - - - - - 

β- cariofileno 0,38 0,39 0,27 0,45 0,19 0,4 0,16 0,09 0,21 0,16 0,09 0,21 0,12 0,22 0,15 

α-humuleno - - - - - - - - - - - - - - - 

alloaromadendreno - - - - - - - - - - - - - - - 

viridifloreno - 0,05 - - - - - - - - - - - - - 

bicilogermacreno 0,48 0,35 0,19 0,11 0,16 0,33 - - 0,04 - - 0,04 0,11 0,28 0,13 

δ-cadineno 0,21 0,23 0,14 - 0,09 0,19 - - 0,05 - - 0,05 0,06 0,08 - 

α –cariofileno 0,07 0,16 0,3 0,17 0,21 0,26 - - 0,05 - - 0,05 - - - 
                 
Sesquiterpenos Oxigenados                

ledol - - - - - - - - - - - - - - - 

elemol - - - - - - - - - - - - - - - 

óxido de cariofileno - - - - - - - - - - - - - - - 

globulol - 0,33 0,3 0,26 0,24 0,45 - - - - - - - - 0,23 

viridiflorol 0,1 0,06 0,06 0,11 0,06 0,1 - 0,07 0,15 - 0,07 0,15 0,15 - - 

cubeban-11-ol - - - 0,07 - - - - - - - - - - - 

rosifoliol - - - 0,06 - - - - - - - - 0,01 - - 
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1-epi-cubenol 0,09 0,24 0,2 0,13 0,14 0,28 - - 0,08 - - 0,08 0,1 0,09 0,12 

1,10-di-epi - - - - - - - - - - - - - - - 

acetato de guaiol - - - - - - - - - - - - - - - 

hinesol - - - - - - - - - - - - - - - 

γ-eudesmol - - - - - - - - - - - - - - - 

10-epi-γ-eudesmol - - - - - - - - - - - - - - - 

cubenol - - - - - - - - - - - - - - - 

τ-muurolol - - - - - - - - - - - - - - - 

τ-cadinol - 0,07 0,05 - 0,03 0,06 - - - - - - - - - 

torreiol - - - - - - - - - - - - - - - 

δ-cadinol - - - - - - - - - - - - - - - 

β-eudesmol - - - - - - - 0,06 - - 0,06 - - - - 

α-cadinol - - - - - - - - - - - - - - - 

α-eudesmol - - - - - - - 0,06 - - 0,06 - - - - 

espatulenol 0,07 0,16 0,3 0,17 0,21 0,26 - - 0,05 - - 0,05 - - - 
                 

Outros                

isopentil acetate 0,12 0,07 0,04 - 0,19 0,05 - - - - - - 0,04 0,06 0,07 

2metil-4Acetato - - - - 0,03 - - - - - - - - - - 

isobutil isobutirate - - - 0,12 - - 0,02 - - 0,02 - - - - - 

butil butirate 0,02 - - - - - - - - - - - - - - 

metil hexanoate - - - - - - - - - - - - - - - 

pentil propanoate - - - - - 0,07 0,03 - - 0,03 - - 0,03 - - 

isopentil propionate 0,12 0,08 - - 0,1 - - 0,03 - - 0,03 - - 0,04 - 

2me-butil propionate - - - - - - - - - - - - - - - 

isobutil 2-me-butanoate - - - 0,04 - - - - - - - - - - - 

isobutil isovalerate - - - 0,1 - - - - - - - - - - - 
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isopentil isobutirate 0,81 0,7 0,83 0,12 0,83 0,71 0,1 0,07 0,08 0,1 0,07 0,08 0,14 0,12 0,14 

2me-butil isobutirate - - - - - - - - - - - - - - - 

pentanoic acid, 3-metilbutil ester  - - - - - - - 0,06 - - 0,06 - - - - 

solusterol 0,33 0,31 0,33 0,23 0,52 0,27 - - - - - - 0,08 - 0,07 

n-amil isovalerate  - - - 0,26 - - - - - - - - - - - 

3me-3-butenil 3me-butanoate - - - - - - - - - - - - - - - 

isopentil butirate - - 0,06 - - 0,04 - - - - - - - - - 

butil 3me-butanoate - - - - 0,07 - - - - - - - - - - 

isopentil 2me-butanoate - - - - - 0,17 - - - - - - - - - 

2,2-dimetil -3,4-Octadienal - - - 0,15 - - - - - - - - - - - 

2me-butyl-2me-butanoate - - - - - - - - - - - - - - - 

1-(2,2-Dimetilpropanoil)-1H-imidazole - - - - - - - - - - - - - - - 

etosuximide  - - - - - - - - - - - - - - - 

1-(3H-imidazol-4-yl)-ethanone  - - - - - - - - - - - - - - - 

2-[(2E)-1,1-dimetil-2-pentenil - - - - - - - - - - - - - - - 

butanoic acid, 3-hexenil ester, (E)-  - - - - - - 0,12 0,09 0,15 0,12 0,09 0,15 - - - 

Z3-hexenil butirate - - - - - - - - - - - - - - - 

5-isopropenil-2-metileneciclohexanol - - - - - - - - - - - - - - - 

hexil isovalerate - - - 0,04 - - - - - - - - - - - 

acido isobutirico, fenetil ester - - - - - - - - - - - - - - - 

Flavesone - - - - - - - - - - - - 0,2 0,13 0,19 

iso-leptospermone - - - 0,14 - - - - - - - - 0,76 0,66 0,82 

leptospermone - - - - - - - - - - - - 0,06 - 0,07 
*-Compostos  Aromáticos.
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Tabela 16- Tabela dos compostos e suas respectivas concentrações. Tratamentos T6-T10 

Compostos Concentração (%)  

  T6R1 T6R2 T6R3 T7R1 T7R2 T7R3 T8R1 T8R2 T8R3 T9R1 T9R2 T9R3 T10R1 T10R2 T10R3 

Hidrocarbonetos Monoterpenos                

α-tujeno - - - 0,08 0,06 0,07 0,05 0,05 0,13 0,04 - 0,06 0,04 - - 

α-pineno 34,18 34,53 27,31 16,94 22,3 17,19 17,72 19,46 30,15 30,03 38,64 42,59 36,96 49,7 37,67 

norbornano - - - - - - - - - - - - - - 0,06 

α-fencheno 0,04 - - - 0,08 - 0,08 0,08 0,05 0,06 0,04 0,03 0,04 - - 

α-ocimene - - - - - 0,05 - - - - - - - - - 

canfeno 0,14 0,07 0,07 0,22 0,27 0,22 0,35 0,3 0,17 0,19 0,17 0,16 0,17 0,13 0,23 

β-pineno 0,16 0,17 0,13 0,15 0,18 0,13 0,13 0,14 0,24 0,33 0,23 0,23 0,29 0,23 0,23 

mirceno - 0,05 - 0,07 0,07 0,08 0,07 0,07 0,09 0,16 0,08 0,1 0,15 0,1 0,08 

α-felandreno 0,09 0,11 0,04 0,63 0,74 2,36 0,48 0,46 1,12 0,44 0,05 0,56 0,48 0,25 0,06 

α-terpineno - - - - - 0,07 - - - - - - 0,02 - - 

p-cimeno* 1,79 1,15 1,55 3,05 1,95 2,61 2,39 1,97 2,62 1,08 0,5 1,47 0,97 0,57 0,5 

β-felandreno - - - - - - - - - - - - - - - 

(Z)-β-ocimeno 1,08 1,53 0,89 0,08 0,12 0,12 0,09 0,07 0,12 4,61 2,65 2,26 5,5 3,52 2,71 

(E)-β-ocimeno 0,11 0,12 0,06 - - - - - - 0,44 0,32 0,22 0,29 0,26 0,31 

γ-terpineno 0,16 0,18 0,11 0,05 0,08 0,73 0,05 0,06 0,12 0,22 0,11 0,16 0,18 0,14 0,12 

terpinoleno 0,2 0,18 0,13 0,2 0,22 0,24 - 0,19 0,19 0,57 0,21 0,42 0,65 0,44 0,25 
                 
Monoterpenos Oxigenados                

1,8-cineol 48,51 46,04 55,28 58,95 54,25 55,41 59,32 58,56 45,1 50,09 44,43 35,91 43,29 34,21 42,76 

óxido de -(Z)-linalol 0,03 0,04 - 0,04 0,11 0,14 0,07 0,15 0,09 0,08 0,14 0,1 0,04 0,1 0,18 

óxido de -(E)-linalol - - - - - - - - - - - - - - - 

linalol 0,2 0,25 0,08 0,18 0,31 0,22 0,21 0,32 0,35 1 0,63 0,44 0,85 0,81 0,53 

endo-fenchol 0,18 0,12 0,17 - - - - - - 0,25 0,28 0,23 - - - 
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fenchol - - - 0,54 0,48 - 0,68 - 0,26 - - - - 0,16 - 

1S-β-fenchol - - - - - - - - - - - - 0,2 - - 

(Z)-2-mentenol - - - - - - - - - - - - - - - 

α-canfolenal 0,27 0,14 0,31 0,46 0,37 0,44 0,54 0,4 0,25 0,2 0,17 0,21 0,13 0,11 0,2 

(E)-pinocarveol 0,83 0,21 0,93 3,44 2,49 2,56 4,35 3,28 0,89 0,36 0,44 0,62 0,21 0,18 0,6 

(E)-2-mentenol - - - - - - - - - - - - - - - 

(E)-pineno hidratado - - - - - - - - - - - - - - - 

canfeno hidratado - - - 0,09 0,09 0,1 0,09 0,09 0,08 - 0,05 0,07 0,04 - 0,09 

pinocarvona 0,18 0,04 0,21 0,85 0,5 0,5 1,11 0,72 0,16 0,09 0,09 0,14 0,03 - 0,15 

δ-terpineol 0,08 0,07 0,08 0,06 0,08 0,08 0,07 0,08 0,06 0,05 - - - - - 

borneol 0,33 0,25 0,35 1,03 1,04 1,13 1,28 1,18 0,58 0,38 0,49 0,47 0,29 0,32 0,67 

terpinen-4-ol 0,24 0,27 0,2 0,35 0,34 0,49 0,28 0,33 0,38 0,3 0,24 0,24 0,25 0,21 0,25 

p-cimen-8-ol* - - - - 0,07 0,08 - - 0,06 - - - - - - 

(E)-isocarveol 0,06 - - 0,21 0,2 0,19 0,27 0,24 - - - - - - - 

α-terpineol - - - - - - - - - - - - - - - 

3,7-octadieno-2,6-diol, 2,6-dimetil - - - - - - - - - - - - - - - 

mirtenol - - - 0,08 0,08 0,07 0,1 0,08 - - - - - - - 

(E)-piperitol - - - - - - - - - - - - - - - 

(E) - carveol 0,07 - 0,09 0,13 0,17 0,18 0,15 0,16 0,07 - - 0,05 - - 0,09 

(Z)-p-menta-1(7),8-dien-2-ol  - - - 0,12 0,18 0,16 0,2 0,19 - - - - - - - 

neral - 0,09 - - - - - - - - - - - - - 

nerol - - - - - - - - - - - - - - - 

citral 0,05 - - - 0,23 - - - 0,26 0,45 0,41 - - 0,32 0,42 

acetato de 4(10)-tujen-3-ol - - - - - - - - - - - - - - - 

carvotanacetona - - - - - - - - - - - - - - - 

piperitona 0,22 - 0,25 - - - - - - - - - - - - 
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geraniol - 0,26 - - - - - - - 0,87 - - 0,84 0,87 - 

geranial  - 0,15 - - - - - - 0,03 - - - - - - 

acetato de bornila - - - - - - - - - - - - - - - 

timol* - - - - - - - - - - - - - - - 

geranato de metila 0,38 0,62 0,41 - - - - - - 0,06 - 0,05 0,07 0,06 0,04 

acetato de α-terpinil 5,52 6,95 5,94 - - - - - - 3,3 3,49 3,21 3,63 3,15 3,92 

acetato de neril - 0,14 - - - - - - - - - - - - - 

acetato de geranilo - - - - - - - - - - - - - - - 
                 
Hidrocarbonetos Sesquiterpenos                

(Z)-β-farneseno - - - - - - - - 0,04 - - - - - - 

β- cariofileno - 0,14 0,12 0,49 0,41 0,39 0,25 0,28 1,03 0,15 - 0,43 0,23 0,16 - 

α-humuleno - - - - - - - - 0,13 - - - - - - 

alloaromadendreno - - - - - - - - 0,08 - - - - - - 

viridifloreno - - - - - - - - - - - - - - - 

bicilogermacreno - 0,11 0,18 0,22 0,18 0,17 0,08 0,08 0,65 0,15 - 0,42 0,23 0,11 - 

δ-cadineno - 0,08 - - 0,07 - - 0,03 0,16 - - - - - - 

α -cariofilene - - - 1,64 1,32 1,76 0,82 0,91 2,2 0,16 - 1,23 0,21 0,11 0,08 
                 
Sesquiterpenos Oxigenados                

Ledol - - - - 0,04 - - - - - - - - - - 

Elemol - - - - - - - - - - - - - - - 

óxido de cariofileno - - - 0,33 0,24 0,32 0,18 0,18 0,45 - - - - - - 

Globulol - 0,22 - 0,54 0,52 0,54 0,24 0,28 0,88 - - 0,58 - - - 

viridiflorol 0,06 - 0,11 0,41 0,34 0,39 0,17 0,19 0,56 0,09 - 0,42 0,14 0,1 0,07 

cubeban-11-ol - - - 0,14 0,14 0,15 0,06 0,08 0,23 - - 0,16 - - - 

Rosifoliol - - - 0,15 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 - - 0,34 0,03 - - 
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1-epi-cubenol - 0,17 - 0,17 0,18 0,18 0,05 0,09 0,3 - - 0,1 - - - 

1,10-di-epi - - - - - - - - - - - - - - - 

acetato de guaiol - - - - - - - - - - - - - - - 

Hinesol - - - - - - - - - - - - - - - 

γ-eudesmol - - - - - - - - - - - - - - - 

10-epi-γ-eudesmol - - - - - - - - - - - - - - - 

Cubenol 0,03 - - - 0,1 - - - 0,18 - - - - - - 

τ-muurolol - - - - - - - - - - - - - - - 

τ-cadinol - - - 0,09 0,05 - 0,03 0,05 - - - - - - - 

Torreiol - - - - - - - - - - - - - - - 

δ-cadinol - - - - - - - - 0,09 - - - - - - 

β-eudesmol - - - - - - - - - - - - - - - 

α-cadinol - - - - 0,03 0,08 - - 0,13 - - - - - - 

α-eudesmol - - - - - 0,09 - - - - - - - - - 

Spathulenol - - - 1,64 1,32 1,76 0,82 0,91 2,2 0,16 - 1,23 0,21 0,11 0,08 
                 

Outros                

isopentil acetate 0,06 0,07 - - - - - - - - - - - - - 

2metil-4Acetato - - - - - - - - - - - - - - - 

isobutil isobutirate - - - - - - - - - - - - - - - 

butil butirate - - - - - - - - - - - - - - - 

metil hexanoate - - - - - - - - - - - - - - - 

pentil propanoate - - - 0,07 - - - - - - - - - - - 

isopentil propionate - 0,03 - 0,03 0,08 0,04 0,08 0,09 0,08 - - - - - - 

2me-butil propionate - - - - 0,04 - 0,03 0,03 - - - - - - - 

isobutil 2-me-butanoate - - - - 0,02 - - - - - - - - - - 

isobutil isovalerate - - - 0,08 0,08 0,08 0,09 0,06 0,06 - - - - - - 
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isopentil isobutirate 0,15 0,15 0,16 0,68 0,68 0,62 0,88 0,77 0,58 0,09 0,1 0,04 0,07 0,08 0,13 

2me-butil isobutirate - - - - 0,37 0,41 - - - - - - - - - 

pentanoic acid, 3-metilbutil ester  - - - - - - - - - - - - - - - 

solusterol 0,08 - - 0,22 0,26 0,17 0,29 0,23 0,22 - - - - - - 

n-amil isovalerate  - - - - 0,11 0,1 0,13 - - - - - - - - 

3me-3-butenil 3me-butanoate - - - - - - - - - - - - - - - 

isopentil butirate - - - - - - - - - - - - - - - 

butil 3me-butanoate - - - - - - - - - - - - - - - 

isopentil 2me-butanoate - - - - - - - - - - - - - - - 

2,2-dimetil -3,4-Octadienal - - - - - - - - - - - - - - - 

2me-butyl-2me-butanoate - - - - - - 0,04 - - - - - - - - 

1-(2,2-Dimetilpropanoil)-1H-imidazole - - - - - - - - - - - - - - - 

etosuximide  - - - - - - 0,01 - - - - - - - - 

1-(3H-imidazol-4-yl)-ethanone  - - - - - - - - - - - - - - - 

2-[(2E)-1,1-dimetil-2-pentenil - - - - - - - - - - - - - - - 

butanoic acid, 3-hexenil ester, (E)-  - - - - - - - - - - - - - - - 

Z3-hexenil butirate - - - - - - - - - 0,31 0,45 - - - - 

5-isopropenil-2-metileneciclohexanol - - 0,05 - - - - - 0,04 - - - - - - 

hexil isovalerate - - - - - - - - - - - - - - - 

acido isobutirico, fenetil ester - - - - - - - - 0,05 - - - - - - 

Flavesone 0,12 0,22 0,1 - - - - - - - - - - - - 

iso-leptospermone 0,37 0,83 0,44 0,32 0,53 0,55 0,3 0,37 0,57 0,07 0,08 0,3 - - 0,15 

leptospermone - 0,09 - - - - - - - - - - - - - 
*- Compostos Aromáticos.
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Tabela 17- Tabela dos compostos e suas respectivas concentrações. Tratamentos T11-T14. 
Compostos Concentração (%)  

  T11R1 T11R2 T11R3 T12R1 T12R2 T12R3 T13R1 T13R2 T13R3 T14R1 T14R2 T14R3 

Hidrocarbonetos Monoterpenos             

α-tujeno - 0,01 - - - - 0,87 0,82 0,05 - 0,65 1,83 

α-pineno 25,63 23,12 24,62 28,38 25,07 30,94 0,98 - 0,42 0,36 1 1,57 

norbornano - 0,03 - 0,03 - - - - - - - - 

α-fencheno 0,03 - 0,05 - 0,02 0,03 - - - - - - 

α-ocimene - - - - - - - - - - - - 

Canfeno 0,11 0,08 0,16 0,09 0,09 0,11 - - - - - - 

β-pineno 0,27 0,2 0,21 0,23 0,23 0,29 - - - - - - 

Mirceno 0,1 0,13 0,12 0,16 0,16 0,15 0,76 0,72 0,07 0,05 0,66 1,03 

α-felandreno 0,35 0,34 0,3 0,28 0,31 0,36 60,67 41,5 4,38 0,04 - 48,23 

α-terpineno - - - - - - 1,52 2,55 0,23 0,28 2 1,91 

p-cimeno* 0,62 0,38 0,38 0,32 0,36 0,35 11,02 16,87 9,96 9,55 59,97 10,83 

β-felandreno - - - - - - 6,37 - - - - 7,81 

(Z)-β-ocimeno 0,39 0,87 0,62 0,95 0,71 0,65 - - - - - - 

(E)-β-ocimeno 0,05 0,1 0,05 0,08 0,07 0,07 - 0,02 - - - 0,1 

γ-terpineno 0,11 0,2 0,14 0,13 0,16 0,15 3,24 13,22 74,51 78,2 17,4 15,89 

terpinoleno 0,14 0,16 0,19 0,14 0,12 0,17 0,95 1,34 1,18 1,75 1,52 1,69 
              
Monoterpenos Oxigenados             

1,8-cineol 56,27 58,46 57,47 56,6 62,02 52,38 - - 1,67 1,67 - - 

óxido de -(Z)-linalol 0,03 - 0,05 - 0,03 0,03 - - - - - - 

óxido de -(E)-linalol - - - - - - - - - - - - 

linalol 0,08 0,1 0,12 0,11 0,15 0,11 0,4 0,34 0,21 0,45 0,58 0,6 

endo-fenchol - 0,21 - 0,17 - 0,17 - - - - - - 
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Fenchol - - 0,3 - 0,19 - - - - - - - 

1S-β-fenchol 0,23 - - - - - - - - - - - 

(Z)-2-mentenol - - - - - - 0,84 1,13 - - 0,77 0,67 

α-canfolenal 0,11 0,08 0,09 - 0,05 0,07 - - - - - - 

(E)-pinocarveol 0,35 0,17 0,26 0,11 0,11 0,22 - - - - - - 

(E)-2-mentenol - - - - - - 0,51 - - - - - 

(E)-pineno hidratado - - - - - - - - - - 0,48 0,42 

canfeno hidratado 0,06 0,05 0,06 - 0,04 0,07 - - - - - - 

pinocarvona 0,06 0,03 - - - - - - - - - - 

δ-terpineol - - - - 0,05 - - - - - - - 

Borneol 0,39 0,34 0,51 0,25 0,33 0,32 - - - - - - 

terpinen-4-ol 0,16 0,15 0,16 0,11 0,15 0,13 1,93 4,74 5,93 6,56 3,3 2,27 

p-cimen-8-ol* - - - - - - - - - - - - 

(E)-isocarveol - - - - - - - - - - - - 

α-terpineol - - - - - - 0,31 0,36 - - 0,61 0,23 

3,7-octadieno-2,6-diol, 2,6-dimetil - - - - - - - - - - - - 

Mirtenol - - - - - - - - - - - - 

(E)-piperitol - - - - - - 0,25 0,45 - - 0,25 0,2 

(E) - carveol - - - - - - - - - - - - 

(Z)-p-menta-1(7),8-dien-2-ol  - - - - - - - - - - - - 

neral - - - - - - - - - - - - 

nerol - - - - - - - - - - - - 

citral - - - - - - - - - - - - 

acetato de 4(10)-tujen-3-ol - - - - - - 0,04 - - - - - 

carvotanacetona - - - - - - 0,08 0,18 - - - - 

piperitona - - - - - - 1,33 2,5 0,14 0,11 1,27 1,11 
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geraniol 0,12 0,15 0,13 0,12 0,16 0,14 - - - - - - 

geranial  - - - - - - - - - - - - 

acetato de bornila 0,05 0,09 0,06 - - - - - - - - - 

timol* - - - - - - - 0,04 - - - - 

geranato de metila - - - - - - - - - - - - 

acetato de α-terpinil 5 6,67 6,26 5,78 4,83 5,09 - - - - - - 

acetato de neril - - - - - - - - - - - - 

acetato de geranilo 0,34 0,49 0,39 0,43 0,25 0,41 - - - - - - 
              
Hidrocarbonetos Sesquiterpenos             

(Z)-β-farneseno - 0,03 - - - - - - - - - - 

β- cariofileno 0,46 0,63 0,41 0,64 0,38 0,65 - - - - - - 

α-humuleno 0,03 0,06 - - - 0,06 - - - - - - 

alloaromadendreno - - - - - - - - - - - - 

viridifloreno - - - - - 0,06 - - - - - - 

bicilogermacreno 0,6 1,03 0,44 0,94 0,62 0,98 - - - - - - 

δ-cadineno 0,1 0,14 0,09 0,17 0,13 0,18 - - - - - - 

α –cariofilene 1,42 0,6 0,55 0,33 0,28 0,6 - - - - - - 
              
Sesquiterpenos Oxigenados             

Ledol - - - - - - - - - - - - 

Elemol - - - - - 0,05 - - - - - - 

óxido de cariofileno 0,2 0,1 - - 0,05 0,07 - - - - - - 

Globulol 0,98 0,73 0,69 0,52 - 0,79 - - - 0,17 - 0,17 

Viridiflorol 0,41 0,3 0,3 0,2 0,29 - - 0,09 - - - - 

cubeban-11-ol 0,16 0,11 0,12 0,08 - 0,13 - - - - - - 

Rosifoliol 0,14 0,08 0,08 0,03 0,05 0,09 - - - - - - 
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1-epi-cubenol 0,58 0,43 0,35 - 0,14 - - - - - - - 

1,10-di-epi - - - 0,27 - 0,46 - - - - - - 

acetato de guaiol - - - - - - 0,11 - - 0,07 0,13 - 

Hinesol - - - - - - - - 0,07 - - - 

γ-eudesmol - - - - - - 0,2 - 0,09 0,09 0,27 0,09 

10-epi-γ-eudesmol - - - - - - - 0,25 - - - - 

Cubenol 0,14 - - - - - - - - - - - 

τ-muurolol - - - - - 0,14 - - - - - - 

τ-cadinol 0,07 - - 0,08 0,04 - - - - - - - 

Torreiol - 0,14 0,1 - - 0,06 - - - - - - 

δ-cadinol - 0,06 - - - - - - - - - - 

β-eudesmol - - - - - - 0,4 0,71 0,33 0,24 0,59 0,28 

α-cadinol 0,08 - 0,07 0,03 - 0,08 - - - - - - 

α-eudesmol - - - - - - 0,44 0,77 0,26 0,22 0,68 0,31 

Spathulenol 1,42 0,6 0,55 0,33 0,28 0,6 - - - - - - 
              

Outros             

isopentil acetate 0,04 0,03 0,03 0,03 0,05 0,03 - - - 0,04 - - 

2metil-4Acetato - - - - - - - - - - - - 

isobutil isobutirate - - - - - - - - - - - - 

butil butirate - - - - - - - - - - - - 

metil hexanoate - - - - 0,02 - - - - - - - 

pentil propanoate - - - - - - - - - - - - 

isopentil propionate - - - - - - - - - - - - 

2me-butil propionate - - - - - - - - - - - - 

isobutil 2-me-butanoate - - - - - - - - - - - - 

isobutil isovalerate - - - - - - - - - - - - 
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isopentil isobutirate - - - - - - - - - - - - 

2me-butil isobutirate - - - - - - - - - - - - 

pentanoic acid, 3-metilbutil ester  - - - - - - - - - - - - 

solusterol 0,05 - - - - - 0,5 0,6 0,23 - - 0,29 

n-amil isovalerate  - - - - - - - - - - - - 

3me-3-butenil 3me-butanoate - - - - - - - 0,16 - - - - 

isopentil butirate - - - - - - - - - - - - 

butil 3me-butanoate - - - - - - - - - - - - 

isopentil 2me-butanoate - - - - - - - - - - - - 

2,2-dimetil -3,4-Octadienal - - - - - - - - - - - - 

2me-butyl-2me-butanoate - - - - - - - - - - - - 

1-(2,2-Dimetilpropanoil)-1H-imidazole - - - - - - - 0,23 - - - - 

etosuximide  - - - - - - - - - - - - 

1-(3H-imidazol-4-yl)-ethanone  - - - - - - - - - - 0,12 - 

2-[(2E)-1,1-dimetil-2-pentenil - - - - - - - - - - 0,12 - 

butanoic acid, 3-hexenil ester, (E)-  - - - - - - - - - - - - 

Z3-hexenil butirate - - - - - - - - - - - - 

5-isopropenil-2-metileneciclohexanol - - - - - - - - - - - - 

hexil isovalerate - - - - - - - - - - - - 

acido isobutirico, fenetil ester - - - - - - - - - - - - 

Flavesone - - - - - - - - - - - - 

iso-leptospermone - - - - - - - - - - - - 

leptospermone - - - - - - - - - - - - 
*- Compostos Aromáticos. 
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Scripts utilizado no R para realizar as análises estatísticas referentes ao primeiro 

capítulo 

 
library(MASS)  
library(survival) 
library(multcompView) 
library(multcomp) 
library(randomcoloR) 
library(vegan) 
 
Renata.dat <- read.table("Dados.csv", header=TRUE, dec=",", sep="\t") 
head(Renata.dat) 
 
## Convert variables to factor 
Renata.dat <- within(Renata.dat, { 
  Tratamento <- factor(Tratamento) 
  Repetição <- factor(Repetição) 
#  Tempo <- factor(Tempo) 
}) 
 
summary(Renata.dat) 
 
### extrair dados de interesse sobre sobrevivência 
require(rms) 
 
Renata.Surv <- survfit(Surv(Tempo, Morte)~Tratament o, data=Renata.dat) 
Renata.Surv.Summary <- Renata.Surv 
Renata.Surv.Summary <- fortify(Renata.Surv.Summary)  
head(Renata.Surv.Summary) 
write.table(Renata.Surv.Summary,file="Renata_Surv_S ummary_TempoMorte.csv", 
            sep="\t", dec=",", row.names=T) 
 
### Rotina para plotar gráfico Kaplan-Meier 
 
n <- 29 
palette <- distinctColorPalette(n) 
 
jpeg("Survival_Depois.jpg", width=800, height=800, quality=100) 
plot(survfit(Surv(Tempo, Morte)~Tratamento, data=Re nata.dat), 
     col=palette, conf.int=FALSE, xlab="Horas", 
     ylab="Probabilidade de Sobrevivência", lty=1:6 , 
     cex.lab=1.5, cex.axis=1.5, cex.main=1.5, cex.s ub=1.5, lwd=3) 
 
legend(5,0.7, legend=levels(Renata.dat$Tratamento),  xpd = TRUE, 
       col=palette, lty=1:6, horiz=FALSE, inset=c(0 ,0), 
       bty="n", ncol=2, cex=1.5, lwd=3) 
dev.off() 
 
### Rotina plotar Interação 
 
jpeg("Interacao_Tempo_Tratamento.jpg", width=800, h eight=800, quality=100) 
with(Renata.dat, interaction.plot(Tempo, Tratamento , Fezes, col = palette, 
                                  lwd = 3, ylab="Qu antidade de Fezes", 
                                  xlab="Tempo (Hora s)", 
                                  trace.label = Tra tamento, legend = F, 
                                  axes = TRUE, lty = 1:6)) 
 
legend(4,14, legend=levels(Renata.dat$Tratamento), xpd = TRUE, 
       col=palette, lty=1:6, horiz=FALSE, inset=c(0 ,0), lwd = 3, 
       bty="n", ncol=5) 
 
dev.off() 
 
### sumário dos dados 
 
Renata.Fezes.media.geral <- tapply(Renata.dat$Fezes , Renata.dat$Tratamento, mean) 
Renata.Fezes.media.geral 
 
Renata.Fezes.media.TratxTempo <- with(Renata.dat, 
                                      tapply(Fezes,  list (Tratamento, Tempo), 
                                             mean))  
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Renata.Fezes.media.TratxTempo 
 
write.table(Renata.Fezes.media.TratxTempo, 
            file="Renata.Fezes.media.TratxTempo.csv ", sep="\t", dec=",", 
            row.names=T) 
 
Renata.Morte.media.geral <- tapply(Renata.dat$Morte , Renata.dat$Tratamento, mean) 
Renata.Morte.media.geral 
 
Renata.Morte.sum.TratxTempo <- with(Renata.dat, tap ply(Morte, list (Tratamento, 
                                                                    Tempo), sum)) 
Renata.Morte.sum.TratxTempo 
 
write.table(Renata.Morte.sum.TratxTempo, file="Rena ta.Morte.sum.TratxTempo.csv", 
            sep="\t", dec=",", row.names=T) 
 
### Calculo da distância euclidiana baseado nas méd ias de cada tempo 
require(vegan) 
diss.matrix <- vegdist(Renata.Fezes.media.TratxTemp o, method="euclidean", 
                       binary=FALSE, na.rm = TRUE) 
diss.matrix 
 
Renata.clus <- hclust(diss.matrix, "single") 
Renata.cluc <- hclust(diss.matrix, "complete") 
Renata.clua <- hclust(diss.matrix, "average") 
 
cor(diss.matrix, cophenetic(Renata.clus)) 
cor(diss.matrix, cophenetic(Renata.cluc)) 
cor(diss.matrix, cophenetic(Renata.clua)) 
 
png(file="Renata_dendrogram_reto.png", width=1024) 
plot(Renata.clua, cex=0.9, hang = -1) 
#rect.hclust(Renata.clua, 6) 
#grp <- cutree(Renata.clua, 6) 
dev.off() 
 
png(file="Renata_dendrogram_curto.png", width=1024)  
plot(Renata.clua, cex=0.9) 
rect.hclust(Renata.clua, 7) 
dev.off() 
 
grp <- cutree(Renata.clua, 6) 
 
diss.morte.matrix <- vegdist(Renata.Morte.sum.Tratx Tempo, method="euclidean", 
                       binary=FALSE, na.rm = TRUE) 
Renata.Morte.clua <- hclust(diss.morte.matrix, "ave rage") 
png(file="Renata_dendrogram_curto_Morte.png", width =1024) 
plot(Renata.Morte.clua, cex=0.9) 
rect.hclust(Renata.Morte.clua, 7) 
dev.off() 
 
### Ajuste modelo para fezes 
 
require(pscl) 
require(lattice) 
require(latticeExtra) 
require(multcomp) 
 
### Verifica se há inflação de zeros 
 
xyplot(Fezes~Tempo|Tratamento, data=Renata.dat, jit ter.x=TRUE) 
 
### Ajuste do modelo Binomial Negativa e Poisson 
 
m1 <- zeroinfl(Fezes ~ Tratamento + Tempo | Tratame nto, 
  data = Renata.dat, dist = "negbin", EM = TRUE) 
summary(m1) 
confint(m1) 
 
m2 <- zeroinfl(Fezes ~ Tratamento + Tempo | Tratame nto, 
  data = Renata.dat, dist = "poisson", EM = FALSE) 
summary(m2) 
confint(m2) 
 
### Formata saida objeto zeroinfl para Latex 
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require(stargazer) 
stargazer(m1, type = "html", title="", digits=2, ou t="table1.html", 
          zero.component =TRUE, flip = FALSE) 
 
### Compara os modelos 
 
df <- length(coef(m1))-length(coef(m2)) 
D <- 2*abs(diff(c(logLik(m1), logLik(m2)))) 
D 
pchisq(D, df=df, lower.tail=FALSE)  
vuong (m1,m2) 
 
# Predição do modelo considerando as duas porções. 
 
X <- model.matrix(~Tratamento+Tempo, Renata.dat) 
i <- grep("^count\\_", names(coef(m2))) 
eta <- X%*%coef(m2)[i] 
Renata.dat$y.pois <- exp(eta) 
 
X <- model.matrix(~Tratamento, Renata.dat) 
i <- grep("^zero\\_", names(coef(m2))) 
eta <- X%*%coef(m2)[i] 
Renata.dat$y.zero <- exp(eta)/(1+exp(eta)) 
 
jpeg("xyplot_modelo_ajustado_poisson.jpg", width=80 0, height=800, quality=100) 
xyplot(Fezes~Tempo|Tratamento, data=Renata.dat, jit ter.x=TRUE)+ 
    as.layer(xyplot(y.pois~Tempo|Tratamento, data=R enata.dat, type="l"))+ 
    as.layer(xyplot(y.zero~Tempo|Tratamento, data=R enata.dat, 
                    type="l", lty=2, lwd=2))+ layer (panel.abline(h=1, lty=2)) 
dev.off() 

 

 

 


