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RESUMO  
Com o objetivo de incentivar o reaproveitamento de alimentos e oferecer uma 

alternativa nutritiva, foi estudada a composição centesimal da casca de tangerina e 

realizada a extração de óleo essencial com objetivo futuro de obtenção de farinha 

para ser utilizada na produção de barras de cereais. A análise centesimal e a 

obtenção de óleo essencial mostraram-se dentro dos valores apresentados por 

outros autores. Desta forma, pode-se considerar que as cascas de tangerina podem 

ser úteis como fontes alternativas de alimentos ou como ingredientes para obtenção 

de preparações processadas. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O desperdício de alimentos no Brasil é alto, chegando a 26 milhões de toneladas 

ao ano, o que poderia alimentar 35 milhões de pessoas. De cada 100 caixas de 

produtos agrícolas colhidos, apenas 61 chegam à mesa do consumidor (Banco de 

Alimentos, 2008) e 60% do lixo urbano produzido é de origem alimentar (STORCK, 

2013). 

Os óleos essenciais apresentam diferentes propriedades biológicas, como a ação 

larvicida, atividade antioxidante, ação analgésica e anti-inflamatória, fungicida e 

atividade antitumoral (MACHADO, FERNANDES JUNIOR, 2011). 

Sendo assim, a utilização integral dos alimentos possibilita uma maneira de 

incrementar a culinária diária, com a criação de novas receitas como, tortas, pães, 

doces, além de enriquecer nutricionalmente a dieta, proporcionando mais fibras, 

vitaminas e sais minerais. Para a correta implantação desses alimentos no cotidiano, 

é preciso ter conhecimento sobre a sua composição centesimal. 

 

3 OBJETIVOS  

O objetivo deste estudo foi avaliar a composição centesimal da casca de 

tangerina e a extração de óleo essencial para futura elaboração de farinha a partir 

da casca da tangerina para utilização na produção de barras de cereais. 

4 METODOLOGIA  

A pesquisa está sendo realizada no laboratório de Análise de Alimentos da União 

das Faculdades dos Grandes Lagos - UNILAGO, município de São José do Rio 



Preto. As amostras de tangerina foram adquiridas no período de fevereiro/maio de 

2014 no mercado consumidor de São José do Rio Preto – SP. As frutas foram 

lavadas em água corrente com o auxílio de uma escova e esponja para retirada das 

sujidades, mergulhadas em solução de hipoclorito de sódio a 200 ppm por 15 

minutos e, em seguida lavadas, em água corrente para retirada do excesso de cloro. 

A polpa foi separada das cascas manualmente com auxílio de facas higienizadas. 

Foram realizadas as análises de composição centesimal e a extração do óleo 

essencial. 

 

5 DESENVOLVIMENTO  

As frações da composição centesimal (umidade, cinzas, proteínas, lipídios, fibras 

e carboidratos) foram quantificadas através das metodologias descritas pelo Instituto 

Adolfo Lutz (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 1995). O método de extração do óleo 

essencial foi por hidrodestilação onde se utilizou o aparelho Clevenger (SILVA; 

LIMA; COSTA, 2010). 

 

6 RESULTADOS PRELIMINARES 

A Tabela 1 abaixo apresenta os resultados das análises físico-químicas da casca 

de tangerina. 

     TABELA 1. Análises físico-químicas para a farinha de casca de tangerina. 

Análises Físico-Químicas Farinha da Casca de Tangerina (%) 

Umidade Total 55,20 

Cinzas 2,03 

Proteínas 3,04 

Lipídios 0,54 

Fibras 9,20 

Carboidratos 30,00 

      Fonte: Autores. 

Trabalho realizado por Gondim et al (2005) sobre composição centesimal e de 

minerais das cascas de frutas cultivadas no Estado do Rio Grande do Norte, 

apresentou valores semelhantes ao encontrado neste trabalho. 

O teor de proteínas nas amostras apresentou um resultado de 3,04%. Storck et 

al. (2013), em seus estudos sobre composição de folhas, talos, cascas e sementes 



de vegetais, obtiveram valores inferiores de proteínas para casca de laranja (1,81%). 

Sendo assim, essas partes de vegetais que são geralmente desprezadas poderiam 

ser usadas para aumentar os teores de proteína de algumas preparações. 

Para a determinação do óleo essencial, foram utilizadas a casca de 5 tangerinas 

grandes (277,65 gramas) onde obteve-se 1ml de óleo. Os óleos essenciais 

compreendem uma mistura de substâncias voláteis extraída de plantas. Podem se 

revelar como matérias-primas de importância para as indústrias cosmética, 

farmacêutica e alimentícia, sendo geralmente os componentes de ação terapêutica 

de plantas medicinais. 
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