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Introdução
Os óleos essenciais obtidos das espécies Cyperus
articulatus var. articulatus e C. articulatus var.
nodosus,, conhecidas comumente pelo nome de
priprioca, são amplamente utilizados pela indústria
1
nacional na produção de perfumes . Em função da
comercialização, outras espécies de Cyperaceae,
usualmente aplicadas na medicina popular como:
como
anticonvulsivantes,
sedativas
e
bactericidas,
1
surgiram com o nome popular de priprioca . Este
trabalho tem como objetivo aplicar técnicas de
análise multivariada, PCA – Principal Component
Analysis e HCA – Hierarchical Cluster Analysis,
Analysis que
são ferramentas importantes e complementares
para identificar semelhanças entre amostras
2
complexas , na comparação de espécies e
variedades de Cyperus utilizadas na perfumaria
regional, a partir da identificação e quantificação de
substâncias por cromatografia
rafia gasosa nas frações
menos polares dos rizomas e tubérculos das
espécies estudadas.

Na Figura 2 é mostrado o dendograma (ward
linkage) relativo à similaridade das espécies.
Observa-se
se o agrupamento entre as espécies
segundo as suas similaridades, sendo que CAA e
CAN, que são aquelas utilizadas para a produção
de óleos essenciais e na indústria de perfumaria,
possuem a maior similaridade (66,55).
(
Observa-se
também que CP forma um único cluster, não
estando agrupado com nenhuma das quatro outras
espécies.
Este
resultado
confirma
aquele
encontrado no PCA (Figura 1).
Figura 2. Dendograma obtido da análise de
agrupamento hierárquico.

Resultados e Discussão
Foi avaliada a similaridade entre cinco espécies de
Cyperus. Na Figura 1 nota-se
se que as espécies C.
articulatus var. articulatus e C. articulatus var.
nodosus (CAA e CAN) estão mais próximas entre si
quando comparadas com as demais espécies,
espécies pois
apresentaram
m
semelhança
nos
constituintes
identificados por cromatografia gasosa.
gasosa As espécies
C. distans (CD), C. prolixus (CP) estão mais
distantes entre si e das demais, devido aos
constituintes identificados nestas não estarem
presentes nas outras três espécies (CAA, CAN e
CG).

Conclusões
Os resultados mostram que a utilização das
técnicas de análise multivariada (PCA e HCA) dos
dados de cromatografia gasosa,
gasosa permitiu a
identificação da similaridade entre as espécies de
Cyperus (CAA e CAN) usadas na indústria de
perfumaria daquelas utilizadas
util
para outras
finalidades (CP, CD e CG).
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