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Introdução 

Os citros apresentam grande destaque na 
fruticultura mundial por serem importantes fontes de 
vitaminas e fibras com grande potencial benéfico 
para a saúde humana. As frutas e sucos cítricos 
vêm sendo reconhecidos por conterem metabólitos 
secundários com grande ação na prevenção de 
doenças. Dentre as atividades destes metabolitos 
destaca-se a antioxidante1.                  

Os antioxidantes são compostos químicos 
que podem prevenir ou diminuir os danos oxidativos 
causados por radicais livres2. 

Diante da importância de pesquisas por 
antioxidantes naturais, este trabalho teve como 
objetivo avaliar a composição química e a atividade 
antioxidante do Citrus limetta por dois métodos. 

Resultados e Discussão 

O óleo essencial das folhas de citrus limetta 
foi obtido por hidrodestilação em aparelho de 
Clevenger modificado e analisados por GC/MS. 
Dentre os constituintes identificados (98,79%) na 
Tabela1, destaca-se a presença do limoneno 
(29,17%), linalol (21,76%) e citronelal 
(37,43%)como componentes majoritários. 
 

Tabela 1. Constituição dos óleos das folhas de 
Citrus limetta. 

Constituintes (%) IR 
Mirceno 0,69 988 

Limoneno 29,17 1029 
(E)-β-Ocimeno 0,82 1045 

Linalol 21,76 1101 
cis- Óxido de Limoneno 0,32 1132 

Citronelal 37,43 1154 
NI 0,35 1198 

Citronelol 3,89 1227 
Neral 1,05 1238 

NI 0,62 1247 
Geranial 1,71 1268 

Acetato de citronelil 1,95 1349 
NI 0,24 2008 

 
*NI: Não identificado 
*IR: Índice de retenção 

 
 

 
Para os testes antioxidantes, foi monitorado 

o consumo do radical livre DPPH pelas amostras 
através da medida do decréscimo da absorbância. 
A atividade observada pelo óleo essencial das 
folhas de Citrus limeta diante do ensaio está 
representado na Figura 1. Nesta é possível 
observar que o óleo apresentou uma pequena 
atividade antioxidante sendo o maior valor na 
concentração de 100µg.mL-1 (1,77%), e 
posteriormente havendo um decréscimo. 

 No ensaio empregando o  β caroteno/ácido 
linoléico foi avaliada a proteção que óleo essencial 
pode oferecer ao β-caroteno. A Figura 1 mostra que 
o óleo apresentou maior atividade para este teste 
sendo o maior valor encontrado na concentração de 
150µg.mL-1 (9,78%). O óleo essencial mostrou uma 
pequena atividade diante dos dois métodos. 

 
 
         Método β caroteno/ácido linoléico                   Método DPPH 
 
Figura 1. Porcentagem de atividade antioxidante 

Conclusões 

O limoneno (29,17%), linalol (21,76%) e 
citronelal (37,43%) foram os compostos majoritários 
encontrados no óleo essencial em estudo. O óleo 
essencial apresentou uma baixa atividade 
antioxidante para os dois métodos, sendo mais 
eficaz para o ensaio β caroteno/ácido linoléico. 
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