
 
 
Sociedade Brasileira de Química (SBQ)  

36
a 

Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química  
 

Diferenciação de óleos essenciais de frutas cítricas brasileiras através 

do uso de Análise de Componentes Principais (ACP). 

Daniel L. R. Simas
1 

(PG)*, Fernanda L. S. Machado
2 

(PG), Antônio Jorge R. da Silva
1
(PQ). 

danielsimas16@gmail.com;  

1
Núcleo de Pesquisas de Pesquisas de Produtos Naturais NPPN-UFRJ; 

2
Programa de Pós-Graduação em Química – 

IQ/UFRJ. 

 

Palavras Chave: Componentes principais (ACP), agrupamentos hierárquicos, óleos essenciais, cítricos, cromatografia 

gasosa.  

Introdução 

O gênero Citrus, pertencente à família Rutaceae que 

possui cerca de 140 gêneros e 1300 espécies.
1
 

Devido a uma longa história de adaptação ao uso 

humano, mutações interespecíficas ou hibridizações 

intergenéticas, há uma grande variação entre 

espécies e cultivares de plantas cítricas. Os óleos 

essenciais destas plantas são constituídos por 

sustâncias tais como, monoterpenos, 

sesquiterpenos, alcoóis, ésteres e aldeídos.
2
 A 

composição desses óleos pode variar 

interespecificamente ou até mesmo 

intraespecificamente. Dessa forma, com o objetivo 

de diferenciar os óleos obtidos a partir de diferentes 

espécies de frutas cítricas Análise de Componentes 

Principais (ACP) e Análise de Hierárquica de 

Agrupamentos (AHA - “Clusters”) foram utilizadas.  

Resultados e Discussão 

Parte Experimental - Através do uso de aparelho de 

Clevenger, oito variedades de frutas cítricas, 

adquiridas comercialmente no Estado do Rio de 

Janeiro, sendo elas (Citrus limon, Burm. (limão 

siciliano); Citrus aurantifolia, Swingle (limão mirim e 

galego); Citrus aurantium, L. (laranja da terra); Citrus 

sinensis, Osbeck (laranja pêra, lima, seleta e bahia) 

tiveram seus óleos essências obtidos a partir de 

suas cascas secas e trituradas. Após secagem e 

evaporação do solvente os óleos foram analisados 

por cromatografia gasosa. As análises por CG foram 

realizadas em aparelho GC Shimadzu 2010 Plus 

com Auto Injetor AOC 20i e equipado com detector 

de ionização por chama (FID). A temperatura do 

injetor foi de 250ºC com a programação da coluna 

capilar DB-5 (30m  x 0,25mm x 0,25µm) partindo de 

60ºC até 246ºC em 3ºC/min. Dos cromatogramas 

obtidos das triplicatas foram descontados os cinco 

primeiros minutos por conter apenas informações 

referentes aos solventes utilizados. Em seguida 

estes foram transformados em cromatogramas 

médios (45000 variáveis x 11 amostras), tiveram 

suas linhas de base corrigidas e foram normalizados 

pela média. Estes cromatogramas (intensidade de 

sinal x tempo de retenção) foram submetidos à ACP 

(algoritmos NIPALS) e AHA (“Clusters”) através do 

uso do software Unscrambler X 10.2.  

Resultados e Discussão - Os gráficos dos “scores” 

das quatro primeiras componentes principais (CP) 

explicaram 86,00% da variância dos dados. Foi 

possível observar a formação de dois grupos 

distintos entre as variedades de limões e de laranja 

no gráfico de “scores” pela ACP, exceto nas duas 

amostras de laranja seleta que se destacaram do 

grupo das laranjas se posicionando em um 

quadrante distinto. A análise “clusters” diferenciou 

as amostras em 3 agrupamentos diferentes (1- 

limões (azul), 2- laranja seleta (verde) e 3- laranjas 

lima, Bahia, da terra e pêra (rosa))  corroborando 

com os resultados da ACP.  

 
Figura 1 – (a) “Scores” das CP1 e CP2 obtidas pela 
análise de componentes principais. (b) Análise 
hierárquica de agrupamentos (“Clusters”) das 
variedades de óleos essenciais de frutas cítricas. 

Conclusões 

Tanto a ACP quanto a AHA se mostraram  

ferramentas eficazes na diferenciação dos óleos 

essenciais das oito variedades de frutas cítricas.   
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