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Introdução 

O gênero Citrus apresenta frutos com elevada 
importância comercial como a tangerina murcote. O 
Brasil é o maior produtor mundial de citros e o quarto 
maior produtor de tangerina1. No Brasil, as variedades 
poncã e murcote são as mais cultivadas e o plantio da 
variedade murcote tem aumentado devido ao bom 
rendimento na produção do suco e por apresentar 
características sensoriais importantes para o mercado 
como cor da polpa e teor de açúcares2. As frutas 
cítricas e seus derivados apresentam um importante 
efeito benéfico à saúde graças às suas propriedades 
nutricionais, além de serem fontes de substâncias 
antioxidantes como ácido ascórbico, compostos 
fenólicos e carotenóides3. O interesse pelos 
carotenóides é crescente devido à sua ação como pró-
vitamina A e potencial antioxidante, prevenindo assim o 
surgimento de doenças cardiovasculares, degeneração 
macular e câncer4. Entretanto, os resíduos sólidos da 
indústria de citros (cascas, sementes e polpas) são 
geralmente transformados em farelo para ração animal. 
O objetivo deste trabalho foi avaliar a composição de 
ácidos graxos da fração lipídica das sementes e 
carotenóides das cascas de tangerina murcote, 
gerando informações que possam contribuir para a 
utilização desses resíduos na elaboração de novos 
produtos com maior valor agregado. 

Resultados e discussão 
Após sucessivas extrações, o rendimento de extração 
da fração lipídica das sementes foi de 33,2%, 
comparável à maioria das matrizes utilizadas na 
produção de biodiesel como mamona, dendê, etc. Na 
composição dos ácidos graxos desta fração (TABELA 
1), o ácido palmítico foi o majoritário dentre os ácidos 
graxos saturados, ao passo que o ácido linoleico foi o 
majoritário dentre os ácidos graxos insaturados. Os 
ácidos graxos identificados representaram 97,76% da 
composição da fração lipídica, sendo que 68,36% 
destes correspondem aos ácidos graxos insaturados.  
 

TABELA 1.  Composição de ácidos graxos da fração 
lipídica das sementes de tangerina murcote. 

ÁCIDO GRAXO CONCENTRAÇÃO (%)* 
Palmítico (C16:0) 24,57 
Esteárico (C18:0) 4,83 
Oleico (C18:1) 21,98 
Linoleico (C18:2) 41,80 
Linolênico (C18:3 ω3) 4,58 
Total parcial 97,76 
Demais ácidos 1,59 
Compostos não identificados 0,66 
* Percentual em área relativa de pico. 

A concentração total de carotenóides presentes nas 
cascas foi avaliada por espectrofotometria UV-vis. e o 
perfil de carotenóides determinado por CLAE (FIGURA 
1). Dentre os carotenóides analisados (TABELA 2), a β-
criptoxantina, um carotenóide com atividade pró 
vitamina A, foi o majoritário, assim como tem-se 
observado para outras espécies de Citrus. 
 

 
FIGURA 1. Cromatograma do perfil de carotenóides 

das cascas de tangerina murcote. 
 
TABELA 2.  Carotenóides totais e perfil de carotenóides 

das cascas de tangerina murcote. 
CAROTENÓIDES CONCENTRAÇÃO 

(µµµµg/100g) * 
Totais 3719 ± 121,6 
β-criptoxantina 655 ± 32,5 
zeaxantina 106 ± 5,7 
* Média das replicatas ± desvio padrão. 

Conclusão 

Estes resultados demonstram que as sementes de 
tangerina murcote podem ser exploradas como fonte de 
ácidos graxos com possíveis aplicações na indústria 
alimentícia, cosmética e na produção de biodiesel. As 
cascas da tangerina murcote, por outro lado, podem ser 
exploradas como fonte de compostos naturais 
(carotenóides) com atividade pró vitamina A e atividade 
antioxidante. Esses compostos também podem ser 
aplicados na indústria alimentícia como uma fonte 
alternativa de corantes naturais em substituição aos 
corantes artificiais. A extração e aplicação desses 
compostos representam a possibilidade de elaboração 
de produtos com maior valor agregado a partir de 
resíduos gerados anualmente em grandes quantidades   
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