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Resumo 

O consumo de frutas cítricas estimula as pesquisas 
visando indústrias alimentícia, cosmética e farmacêutica, 
devido as suas propriedades nutracêuticas. Tais 
propriedades também podem estar presentes na casca, 
polpa e sementes. Portanto, os resíduos possuem 
potencial uso como fonte de substâncias que auxiliem no 
combate e prevenção de doenças. Sendo assim, os 
objetivos desse trabalho foi extrair e analisar a 
capacidade antioxidante dos compostos presentes nas 
sementes do limão-cravo, por meio dos métodos de 
inibição dos radicais DPPH• e ABTS•+, e teor dos 
compostos fenólicos totais. Os resultados qualitativos 
iniciais dos extratos mostraram-se promissores em 
relação a presença de compostos antioxidantes. 

Introdução  

O limão-cravo é utilizado na citricultura devido a 
produtividade alta, a capacidade de suportar déficit 
hídrico e facilidade de produção de frutos e sementes. 
Portanto, o seu custo é barato e de grande valor 
econômico para as indústrias.1 Entretanto, o aumento da 
produção de citrus aumenta o descarte de resíduos, 
resultando em problema para o meio ambiente. Assim, 
as pesquisas sobre as propriedades biológicas desses 
resíduos e seu reaproveitamento é de grande interesse 
econômico e ambiental, sendo assim, a finalidade desse 
estudo é extrair os componentes da sementes de limão-
cravo, avaliar a capacidade antioxidante e composição 
para verificar a viabilidade de seu aproveitamento 
tecnológico. 

Material e Métodos 

Os frutos foram coletados dentro da área do município 
de Ponta Grossa, nas coordenadas de 25.093810° S, 
50.101766° W, 896 m. A espécie foi identificada junto ao 
herbário da UEPG, onde a exsicata foi depositada sob o 
número 22142. As sementes foram separadas, lavadas, 
secas e trituradas. Realizaram-se as extrações 
(sonicação) em duplicatas (Tabela 1), retirou-se uma 
alíquota (2,5 mL) e diluiu-se com etanol (10 mL). 
 
Tabela 1. Proporção sementes/solvente utilizada na obtenção do 
extrato por sonicação. 

EXTRATO  SEMENTES DE  
Citrus x limonia (g)    

SOLVENTE (20 mL)  

1    5,0473    Acetona    
2    5,0308    Isopropanol    
3    5,1758    Etanol    
Fonte: A autora.    

 
O teor de compostos fenólicos totais foi determinado 
usando o reativo de Folin-Ciocalteau.2 As absorbâncias 
das soluções foram determinadas em espectrofotômetro 

de UV-Vis em  725 nm tendo como padrão soluções de 
ácido gálico. Os ensaios para a determinação da 
capacidade antioxidante foram: a capacidade inibitória 

do radical3 DPPH• com absorbâncias determinadas em  
518 nm; e capacidade inibitória do radical4 ABTS•+ com 

absorbâncias determinadas em  734 nm; e foram 
utilizadas solução padrão de ácido ascórbico como 
padrão. Todos os testes foram realizados em triplicatas. 

Resultados e Discussão 

Ao final da extração observou-se a 
suspensão/separação lenta de um material oleoso. Em 
decorrência dessa turbidez as análises iniciais foram 
realizadas qualitativamente. Durante as medidas de 
inibição de radicais DPPH• e ABTS•+ pelos extratos 
pôde-se verificar que houve atividade antioxidante. Na 
reação com o reagente de Folin-Ciocalteau foi nítida a 
percepção da formação de um composto azul 
evidenciando a presença de compostos fenólicos nos 
extratos. A turbidez foi causada por material insolúvel 
que, após a separação de fases, foi caracterizado por 
espectroscopia de RMN 1H, tratando-se de um óleo 
vegetal. 

Conclusão ou Conclusões 

As avaliações iniciais indicaram que os extratos das 
sementes de Citrus x limonia possuem compostos 
antioxidantes com potencial uso nutracêutico. O óleo 
vegetal insaturado obtido mostrou-se igualmente 
promissor e, em pesquisa continuada, serão avaliados 
os efeitos de temperatura e tempo de sonicação no do 
processo de extração por solvente verde.  
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