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Resumo 

Os frutos cítricos encontram-se amplamente incluídos na dieta Mediterrânica devido, 

não só às suas propriedades sensoriais mas também ao seu conteúdo em compostos 

bioativos (nutrientes e não nutrientes). Além do seu consumo em fresco, grande parte da 

produção de citrinos destina-se ao aproveitamento agro-industrial destes frutos, 

especialmente em relação ao desenvolvimento de bebidas. Esta atividade industrial está 

associada à produção de uma grande quantidade de resíduos orgânicos. Assim, depois 

da extração do sumo, 50% do peso do fruto (15,6 milhões de toneladas a nível mundial) 

corresponde a resíduos e representa um problema para o meio ambiente e para a 

sustentabilidade e competitividade das indústrias envolvidas. Estes resíduos são 

atualmente subutilizados, mas tal como o fruto fresco, também são uma potencial fonte 

de compostos bioativos. 

De entre os compostos bioativos presentes nestes resíduos, a presença de elevadas 

concentrações de flavanonas pode permitir a sua valorização pela indústria alimentar, no 

desenvolvimento de produtos de valor acrescentado. 

Um dos objetivos deste trabalho visou otimizar as condições de extração de compostos 

bioativos de cascas de citrinos. Assim, foram utilizadas cascas de laranja (Citrus 

sinensis) e toranja (Citrus paradisi) tendo sido efetuadas extrações com solvente 

etanólico do material liofilizado. As condições de extração foram otimizadas 

relativamente ao efeito da agitação, da razão volume de extratante/massa de amostra, 

número de extrações e da temperatura na eficiência do processo. Posteriormente, as 

amostras foram concentradas, e parte delas foram submetidas a purificações adicionais 

mediante extração em fase solida. 

Os extratos obtidos foram analisados mediante testes colorimétricos em relação ao seu 

conteúdo em fenóis totais, flavonoides, orto-difenois, e foi ainda avaliada a sua 

capacidade antiradicalar pelos métodos de ABTS e DPPH. Os dados obtidos permitiram 

determinar a eficiência relativa das diferentes condições de preparação de extratos 

polifenólicos das cascas dos citrinos selecionados. 

Foram observadas diferenças significativas entre os vários métodos de extração usados, 

tendo-se verificado que a etapa de purificação provocou uma perda de compostos com 

atividade antiradicalar. Os dados obtidos, permitiram ainda concluir que o método de 



 

 

extração numa razão de 64 mL de solvente para 2 gramas de amostra à temperatura 

ambiente e com uma única extração, revelou ser o mais adequado para a extração de 

compostos bioativos desta matriz alimentar. 

O isolamento da hesperidina presente de forma maioritária na casca de citrinos foi 

obtida num rendimento de 48%, e com ponto de fusão de 255,0-259,2 ºC. Foi possível a 

sua caracterização inequívoca através da análise de espectros uni e bidimensionais de 

ressonância magnética nuclear. 

A conversão da hesperidina na respetiva calcona foi confirmada através da análise por 

espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier. 

 

Palavras-chave: Subprodutos, citrinos, compostos bioativos, hesperidina, compostos 

fenólicos. 



 

 

Abstract 

Citrus fruits are widely included in the Mediterranean diet due to, not only to their 

sensory properties, but also to their content in bioactive compounds (nutrients and no 

nutrients). Besides, its fresh consumption, much of the production of these fruits is 

applied into the agro-industry, especially for the development of beverages. 

This industrial activity is associated with the production of a large amounts of organic 

wastes. In this connection, after juice extraction, up to 50% of the plant material (15.6 

million tonnes worldwide) becomes into residues that represent a problem for the 

environment in the local area, jeopardizing the sustainability and competitiveness of the 

industries concerned. These residues are currently underutilized, but similarly to what 

happens in fresh fruits concerning edible parts, constitute a valuable source of bioactive 

compounds. 

Among the bioactive phytochemicals present in these residues, the presence of high 

concentrations of flavanones may allow their valorization by the food industry by 

implementing their use in the development of added-value products. 

One of the objectives of this study is to optimize the extraction conditions for obtaining 

bioactive compounds from citrus peel. For this, orange (Citrus sinensis) and grapefruit 

(Citrus paradisi) peels were used, and ethanolic solvent extractions were performed. 

The extraction conditions were optimized regarding the effect of agitation, ratio 

extractant volume / sample’s mass, number of extractions, and temperature on the 

efficiency of the process. Subsequently, samples were concentrated and most of them 

were subjected to additional purification by solid phase extraction. 

The obtained extracts were analyzed by colorimetric tests, respecting to their content in 

total phenols, flavonoids, and ortho-diphenols. It was also evaluated their radical 

scavenging capacity, resorting to the ABTS and DPPH methods. The data obtained 

allowed to determine the relative efficiency of the different conditions assayed, relative 

to the obtaining of polyphenolic extracts of citrus peels. 

The work performd the allowed to state significant differences between the various 

methods used for extraction of phenolic compounds. In addition, it was noticed that the 

purification step caused a loss of compounds with antiradical activity. The data obtained 



 

 

allowed to conclude that the optimal extraction method consisted in a ratio of 64 mL 

solvent / 2 g of dry citrus peel at room temperature. Moreover, a single extraction was 

demonstrated to be the most efficient for the extraction of bioactive compounds of this 

food matrix. 

The isolation of hesperidin present in a major form in the peel of citrus fruits was 

obtained in a yield of 48% and melting point of 255.0 to 259.2 ° C. its unequivocal 

characterization was possible by analyzing one-dimensional and two-dimensional 

nuclear magnetic resonance spectra. 

The conversion of hesperidin into its respective chalcone was confirmed through 

infrared Fourier transform analysis. 

Keywords: By-products, citrus, bioactive compounds, hesperidin, phenolic compounds. 
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Capítulo I: Revisão bibliográfica 

PÁGINA |1 

1.1. Enquadramento Temático 

Os compostos fenólicos estão amplamente distribuídos no reino vegetal, sendo os mais 

abundantes metabolitos secundários. Estes compostos oferecem qualidades sensoriais e 

funcionais importantes aos alimentos (Kanaze et al., 2008). Acredita-se que as 

propriedades relacionadas com a saúde humana, exercidas pelos compostos fenólicos, 

são fundamentalmente devidas aos flavonoides, estando particularmente relacionadas 

com a sua atividade antioxidante e, desta forma, atuando como sequestradores de 

radicais livres e quelantes de metais capazes de catalisar a peroxidação lipídica (Huber 

et al., 2008). 

A hesperidina é um flavonoide, classificado como uma flavanona glicosídica, cuja 

estrutura química é constituída pela hesperitina (forma aglicona) ligada aos açúcares 

glucose e ramnose na posição 7 (Yamada et al., 2006). Está presente naturalmente em 

frutas cítricas, principalmente na polpa da laranja, sendo que as suas concentrações 

podem variar de acordo com as diversas condições edafoclimáticas, nomeadamente o 

solo, o clima e a variedade (Garg et al., 2001). 

Devido ao seu alto teor em flavonoides, as cascas de frutas cítricas são exploradas 

principalmente pela indústria farmacêutica e alimentar. Apesar disso, os compostos 

presentes na casca de citrinos são normalmente processados como subprodutos ou 

desperdiçados, resultando em perdas económicas para as empresas e em poluição 

ambiental. Uma das principais razões para isso é a ausência de procedimentos para obter 

os flavonoides a partir das cascas de frutas cítricas (Londoño et al., 2009) assim como 

os custos elevados inerentes à sua extração. 

Baseado nas múltiplas atividades biológicas in vitro e in vivo atribuídas à hesperidina, 

tais como anti-inflamatória, antiviral, hipolipidêmica, antitumoral, antimicrobiana, anti-

viral e anticancerígena (Garg et al., 2001), tem sido promovida a valorização deste 

subproduto como fonte de compostos bioativos com potenciais aplicações na cadeia de 

valor. No entanto, o desenvolvimento aplicações tecnológicas para estes compostos e 

seus derivados, encontra-se ainda muito pouco explorado sendo que esta abordagem é 

extremamente importante na atualidade. 
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1.2.  Impacto dos subprodutos de origem vegetal no meio ambiente 

A indústria agro-alimentar representa uma das atividades socio-económicas mais 

relevantes na Europa, sendo que em Portugal inclui 19% da indústria transformadora. 

As indústrias de processamento de matérias-primas vegetais portuguesas contemplam 

diversos setores, entre os quais, o subsetor ‘frutos e hortícolas’ que representa uma 

importante percentagem do mercado global, 11% (Duarte et al., 2007). 

O processamento de matérias-primas de origem vegetal desenvolvido nesta atividade 

industrial, está associado à produção de grandes quantidades de material que é 

descartado e para o qual não têm sido definidos processos de aproveitamento, 

valorização ou eliminação que permitam reduzir o seu impacto na economia e meio 

ambiente locais. Segundo um estudo realizado pelo Programa de Cooperación 

Territorial del Espacio Sudoeste Europeo (SUDOE, http://4.interreg-

sudoe.eu/ESP/d/111/El-Programa-SUDOE, 2016), cerca de 117.773 toneladas de 

subprodutos são produzidos anualmente neste setor. 

Nos últimos anos tem-se vindo a verificar uma crescente preocupação para a 

valorização do material vegetal, o que tem levado à evolução da legislação ambiental, 

cada vez mais restritiva, o que vem ajudar neste sentido. Assim, as novas 

regulamentações nacionais e internacionais permitem diferenciar as diversas categorias 

de subprodutos, favorecendo a sua valorização por diferentes vias (FIPA, http://fipa.pt/, 

2016). A valorização dos materiais de origem vegetal é classificada em: valorização 

material, valorização orgânica e valorização energética de acordo com o Decreto Lei nº 

73/2011 (Figura 1). 

A valorização material corresponde à reciclagem e recuperação, a valorização orgânica 

corresponde à transformação da fração orgânica presente nos subprodutos e a 

valorização energética, consiste na recuperação de energia. No entanto, estas 

alternativas acarretam custos económicos elevados para a indústria. Assim, urge 

desenhar processos com uma maior eficiência para a valorização destes subprodutos e 

que contribuam para o aumento da receita económica ao nível industrial (Wognum et 

al., 2011). 

 

http://4.interreg-sudoe.eu/ESP/d/111/El-Programa-SUDOE
http://4.interreg-sudoe.eu/ESP/d/111/El-Programa-SUDOE
http://fipa.pt/
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Figura 1. Diagrama representativo da valorização de subprodutos de origem vegetal (adaptado de 

VALUE, 2012). 

 

1.2.1. Subprodutos da indústria transformadora de citrinos como fonte de 

compostos bioativos 

A produção mundial de frutas cítricas é de cerca de 102 milhões de toneladas por ano. A 

percentagem média de frutos transformados em sumos é de 34% toneladas/ano, mas nos 

maiores produtores (Brasil e Estados Unidos), esta percentagem, pode atingir os 96% 

(Mehl et al., 2014). 

De entre os resíduos biológicos mais subutilizados no planeta, destaca-se os 

desperdícios das frutas cítricas, que depois da extração do sumo, representam até 50% 

(15,6 milhões de toneladas) (Marín et al., 2007). O desenvolvimento de formas 

inovadoras de valorização e reutilização deste subproduto, torna-se assim num 

verdadeiro desafio (Djilas et al., 2009). 

A casca de citrinos é constituída por diferentes nutrientes tais como minerais, ácidos 

orgânicos e fibra (Balu et al., 2012). A investigação já realizada no sentido de valorizar 

este subproduto tem-se focado quase sempre na produção de óleos essenciais (d-

limoneno e α-terpineol), fibra (pectina) ou biocombustíveis (bioetanol) (Widmer et al., 

2010; Espina et al., 2011; Wang et al., 2014) (Figura 2). 
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Figura 2 Exemplos de produtos extraídos da casca de citrinos (adaptado de Balu et al, 2012). 

Atualmente existe um crescente interesse na procura de compostos bioativos como uma 

alternativa às substâncias sintéticas, que são frequentemente utilizadas pelas indústrias 

alimentar, farmacêutica e cosmética. Esta ideia é baseada no aumento da preocupação 

do consumidor relativamente a segurança dos produtos que consome e na promoção da 

saúde, evitando aqueles que contenham compostos sintéticos, que são suspeitos de 

causar ou promover efeitos deletérios para a saúde (Djilas et al., 2009). Neste sentido, 

estudos epidemiológicos revelaram a existência de uma associação positiva entre o 

consumo de frutas e legumes e a redução do risco de doenças crónicas e degenerativas 

(Liu, 2003). 

Assim, é necessário, a otimização dos processos extrativos e de isolamento destes 

compostos bioativos, de forma a permitir uma futura utilização quer na indústria 

alimentar como antioxidantes naturais, quer como suplementos alimentares. 

Entre os compostos fitoquímicos mais importantes nos subprodutos dos citrinos, 

destacam-se os compostos fenólicos, que têm sido promovidos como responsáveis por 

diversas propriedades biológicas (Dillard et al., 2000). Neste sentido, relativamente aos 

compostos fenólicos, a casca de citrinos tem sido caracterizada pela presença 

maioritária de flavonoides, nomeadamente flavanonas glicosídicas (Xu et al., 2007). 

 

  50%Sumo   50% Desperdício 

α – terpineol 
d-limoneno 
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1.3. Antioxidantes naturais e sintéticos – mecanismos de ação 

Nos últimos anos tem-se vindo a verificar um crescente interesse na utilização de 

alimentos funcionais na dieta, ou seja, alimentos que sejam capazes não só de fornecer 

nutrientes e energia, mas também requisitos adicionais para o normal desenvolvimento 

das funções orgânicas dos consumidores (Siró et al., 2008). Assim, nos últimos anos 

têm surgido evidências que mostram a relevância da alteração do equilíbrio redox no 

desenvolvimento de várias doenças, o que tem atraído a atenção da comunidade 

científica e dos consumidores em geral relativamente ao papel dos antioxidantes na 

manutenção da saúde humana, assim como na prevenção e tratamento das mesmas 

(Niki, 2010). Um antioxidante pode ser definido como “qualquer substância que quando 

presente em baixas concentrações em relação à de um substrato oxidável, atrasa ou inibe 

significativamente a oxidação do referido substrato” (Atoui et al., 2005). 

Existem na literatura diferentes classificações para os antioxidantes. Estes podem ser 

agrupados de acordo com o seu mecanismo de ação: antioxidantes de quebra primária 

ou cadeia e antioxidantes secundários ou preventivos. Outra classificação utilizada 

categoriza antioxidantes em primários pela ação de eliminação de oxigénio, e 

secundários por atividade enzimática e quelantes. (Wanasundara et al., 2005). Alguns 

antioxidantes são sintetizados pelo nosso organismo, tais como: enzimas, moléculas de 

baixo peso molecular e cofactores, ao passo que alguns antioxidantes não-enzimáticos 

podem ser obtidos com recurso à alimentação nomeadamente os compostos fenólicos 

(Ratnam et al., 2006).  

Os antioxidantes podem estar presentes naturalmente em alimentos ou podem ser 

intencionalmente adicionados relativamente a produtos manufaturados. Estes últimos 

podem, por sua vez, ser antioxidantes sintéticos ou naturais. 

Do ponto de vista da aplicação prática destes compostos, os antioxidantes sintéticos 

foram incluídos na indústria alimentar por décadas para retardar a auto-oxidação 

lipídica, sendo que os compostos atualmente utilizados são o 2- ou 3-tert-butil-4-

metoxifenol (BHA), di-tert-butilmetilfenol (BHT), tert-butil-hidroquinona (TBHQ) e o 

galato de propilo (PG) (Hamid et al., 2010). 
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Figura 3. Estrutura química dos antioxidantes sintéticos. 

 

No entanto, estudos revelam que o BHA e o BHT podem ter um efeito tóxico e um 

custo de produção muito mais elevado. Revelam também uma eficácia inferior aos 

antioxidantes naturais, complementado com a crescente tomada de consciência dos 

consumidores em relação à segurança do aditivo alimentar, pelo que se defende a sua 

substituição por antioxidantes naturais (Moure et al., 2001). 

 

 

3-tert-butil-4-metoxifenol Galato de propilo 

Tert-butil-hidroquinona Di-tert-butilmetilfenol 
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1.3.1.  Atividade antioxidante: mecanismos de ação 

Para a obtenção de energia a maioria dos organismos vivos dispõe de um processo 

aeróbico, a respiração celular, a qual produz intermediários prejudiciais designados 

espécies reativas de oxigénio (ROS) (Dudunné et al., 2009). As ROS incluem não 

apenas radicais livres como o ião superóxido (O2
•-
), o radical hidroperoxilo (HOO

•-
), o 

radical hidroxilo (HO
•
), o radical peroxilo (ROO

•
) e o radical alcoxilo (RO

•
), mas 

também espécies não radicalares como o peróxido de hidrogénio (H2O2) e o ácido 

hipocloroso (HClO) que atuam como precursores de radicais livres (Tawaha, 2007). 

O excesso de ROS no organismo leva a um desequilíbrio do sistema redox, com um 

défice de antioxidantes e um excesso de oxidantes. Este desequilíbrio é conhecido como 

stress oxidativo (Neves et al., 2009), onde quantidades excessivas de ROS e/ou espécies 

reativas de azoto (RNS), superam a capacidade quelante dos antioxidantes endógenos, 

causando a oxidação de lípidos celulares, proteínas e DNA (Ácido desoxirribonucleico), 

e consequentemente, modificando o normal desenvolvimento dos processos metabólicos 

celulares (Valko, 2007). 

Vários estudos referenciam algumas doenças, nomeadamente Alzheimer e Parkinson, 

doenças cardiovasculares, processos inflamatórios e envelhecimento, cancro e doenças 

metabólicas resultantes do stress oxidativo (Ide et al., 2001; Huang, 2005; Barnett et al., 

2006; Markesbery et al., 2006; Vokurkova et al., 2007; Wang et al., 2007; 

Bhattacharya, et al., 2011; Dogru et al., 2012; Gomez-Pinilla et al., 2012). De forma a 

reduzir a prevalência destas patologias, nas últimas décadas tem-se vindo a assistir a um 

incremento na utilização de compostos antioxidantes capazes de contribuir para a 

manutenção do balanço redox intracelular (Wollgast et al., 2002). 

Os compostos antioxidantes podem desenvolver a sua atividade biológica mediante a 

inibição ou o retardamento da oxidação por inativação de radicais livres devido à 

doação de átomos de hidrogénio, transformando os radicais em substâncias estáveis 

(antioxidantes primários), ou através da ligação de iões metálicos, inativação de ROS ou 

ainda a conversão de hidroperóxidos em espécies não radicalares (Maisuthisaku et al., 

2007). 

Os diferentes tipos de células que fazem parte dos diversos orgãos e sistemas animais 

apresentam mecanismos de defesa endógenos integrados por enzimas, moléculas de 
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baixo peso molecular e cofatores enzimáticos (Mclean et al., 2005). No entanto, em 

determinadas situações fisiopatológicas, estes mecanismos não podem garantir o 

balanço redox pelo que é necessário recorrer a antioxidantes provenientes de fontes 

naturais, nomeadamente matrizes vegetais (Silva et al., 2007; Duduné et al., 2009). 

1.4. Compostos Fenólicos 

As plantas são capazes de sintetizar inúmeras moléculas orgânicas/fitoquímicas, 

referidas como metabolitos secundários de resposta ao stress (Harborne et al., 2000). 

Entre estes metabolitos secundários destacam-se os compostos fenólicos como um dos 

grupos de compostos naturais mais relevantes (Tapas et al., 2008), particularmente no 

que se refere à casca de citrinos. Estes compostos apresentam diversas funções 

biológicas desempenhando assim um importante papel na fisiologia vegetal 

(Popa et al., 2002; Ignat et al., 2011). 

Os compostos fenólicos possuem uma grande influência nas características 

organoléticas dos alimentos ao contribuírem para a coloração, odor, estabilidade 

oxidativa e sabor, nomeadamente a adstringência de frutos e sumos de frutos, sendo esta 

causada pela interação entre os compostos fenólicos e as glicoproteinas encontradas na 

saliva (Dai et al., 2010). Além destas, os compostos fenólicos podem ter outras 

aplicações tecnológicas, nomeadamente como corantes naturais, conservantes para 

alimentos, produção de tintas, papel e cosméticos (Ignat et al., 2011). 

Do ponto de vista químico, os compostos fenólicos são caracterizados por possuírem 

um ou mais anéis aromáticos ligados a um ou mais grupos hidroxilo (Dai et al., 2010), 

podendo apresentar estruturas muito simples como como o fenol, ou polímeros 

complexos de alta massa molecular como os taninos (Balasundram et al., 2006) 

(Figura 4). 
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Fenol Tanino condensado 

Figura 4. Estruturas químicas do Fenol e Tanino condensado 

 

Os compostos fenólicos são não nutrientes com atividade antioxidante que abundam na 

dieta humana, muito eficientes na captação de radicais livres (Figura 5) e quelação de 

metais de transição devido à sua estrutura molecular, estando esta eficiência diretamente 

relacionada com o número e posição dos grupos hidroxilo (Balasundram et al., 2006; 

Sousa, 2007). 

 

Figura 5. Mecanismo de atuação dos compostos fenólicos como antioxidantes. 

 

A-H A
•
 



Capítulo I: Revisão bibliográfica 

PÁGINA |10 

Em geral, os compostos fenólicos podem ser divididos em dois grandes grupos: Não-

flavonóides e Flavonóides. 

1.4.1. Não-Flavonóides 

O grupo dos não-flavonóides subdivide-se em duas sub-classes: ácidos fenólicos e 

estilbenos (Póvoas, 2006). 

Dentro dos ácidos fenólicos, os ácidos benzóicos encontram-se presentes em pequenas 

quantidades nos alimentos, estando geralmente esterificados (Campos et al., 2002). 

Estes têm uma estrutura base em C6-C1, variando as estruturas individuais segundo os 

graus de metilação e hidroxilação do anel aromático (Tabela 1) (Rentzsch et al., 2009). 

Relativamente aos ácidos cinâmicos, estes apresentam-se sobre a forma de derivados, 

ou seja, esterificados com outros ácidos, não se encontrando na forma livre (Tabela 1) 

(Campos et al, 2002). 
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Tabela 1. Estrutura química base dos ácidos benzóicos e ácidos cinâmicos. Estruturas dos ácidos 

mais abundantes em matrizes de origem vegetal. 

Estrutura Geral Composto Substituintes 

Ácidos benzóicos 

 

Ácido p-hidroxibenzóico 

Ácido Protocatéquico 

Ácido Gálico 

Ácido Vanílico 

Ácido Siríngico 

R
1
, R

2
 = H 

R
1
 = OH; R

2
 = H 

R
1
,R

2
 =OH 

R
1
 = OCH3; R

2
 = H 

R
1
, R

2
 = OCH3 

Ácidos Cinâmicos 

 

Ácido p-cumárico 

Ácido Cafeico 

Ácido Ferúlico 

Ácido Sináptico 

R
1
, R

2
 = H 

R
1
 = OH; R

2
 = H 

R
1
 = OCH3; R

2
 = H 

R
1
, R

2
 = OCH3 

A outra subclasse de não flavonoides, os estilbenos, é minoritária e quimicamente 

caracterizada por possuir dois anéis benzénicos ligados entre si por uma cadeia de 

etileno (Figura 6). Estes compostos caracterizam-se por terem elevada atividade 

antioxidante, destacando-se de entre eles, o resveratrol (Ribérau-Gayon, 2000). 

 

OH

HO

 

Figura 6. Estrutura química base dos estilbenos 
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1.4.2. Flavonoides 

Os flavonoides são substâncias aromáticas, caracterizadas quimicamente por possuírem 

uma estrutura base com 15 átomos de carbono (C15), apresentando um esqueleto com 

configuração em C6-C3-C6 (Figura 7) (Póvoas, 2006) que contribuem para a cor das 

folhas e flores, estando também envolvidos na transferência de energia, na fotossíntese, 

atração de polinizadores, barreira química de defesa contra agentes patogénicos e outros 

herbívoros, proteção de radiação ultravioleta, inibição de enzimas, controlo hormonal, e 

reguladores de crescimento (Harborne, 2000; Póvoas, 2006). 

 

Figura 7. Estrutura química base dos flavonoides naturais. 

 

Na perspetiva da atividade biológica, estes compostos são responsáveis pela captação de 

radicais livres e neutralização de ROS, apresentando assim os mais diversos efeitos 

benéficos para o ser humano (Gonçalves, 2006), os quais já se encontram comprovados 

com vários estudos, onde demonstram ser responsáveis pela prevenção de doenças 

como o cancro, doenças cardiovasculares e osteoporose (Bektic et al., 2005; Gikas et  

al , 2005; Omoni et al, 2005; Weaver et al, 2005). Neste sentido, os flavonoides exibem 

uma ampla gama de efeitos biológicos, incluíndo atividade anti-bacteriana, anti-

inflamatória, antialérgica e anti-trombótica, e também capacidade para promover 

melhorias na função cognitiva, assim como atividade antidepressiva (Gheldof, 2002; 

Samman et al., 2003). 

A atividade biológica dos flavonoides depende da estrutura química e dos vários 

substituintes da molécula, uma vez que a estrutura base pode sofrer uma série de 

modificações que irão modular a polaridade, toxicidade e direcionamento intracelular 
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destes compostos, envolvendo glicosilações, esterificações, hidroxilações e metilações 

(Erlund, 2004) (Tabela 2). 
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Tabela 2. Diferentes classes dos flavonóides e os seus substituintes. 

Classe Estrutura geral Composto Substituintes 

Flavanóis 

O

OH

OH

OH

OH

HO

 

(+) - Catequina - 

O

OH

OH

OH

OH

HO

 

(-) - Epicatequina - 

Flavonas 
O

R1

R2

R3

HO

OH O  

Crisina 

Apigenina 

Rutina 

Luteolina 

 

R
1
,R

2
,R

3 
= H 

R
1
,R

3
= H ;R

2 = 
OH 

R
1
, R

2
 = OH; R

3
 = rutinoso 

R
2
 = OH 

 

Flavonóis 
O

R1

OR2

R3

O

HO

OH

OH

 

Kampferol 

Quercetina 

Miricetina 

Tamarixetina 

 R
1
,R

3
 = H; R

2
=OH 

R
1
, R

2
 = OH; R

3
 = H 

R
1
, R

2
, R

3
 = OH 

R
1
 = OH; R

2
 = CH3, R

3
 = H 

Flavanonas 
O

R1

OH

O

HO

OH

R2

 

Naringenina 

Taxifolina 

Eriodictiol 

Hesperitina 

R
1
, R

2
 = H 

R
1
=H; R

2
, R

3
 = OH 

R
1
 = OH; R

2
,R

3
=H 

R
1
= OH, R

2
 = OCH3; R

3
=H 

Isoflavonas 

O

OH

OR3

R2

R1O  

Genistina 

Genisteína 

Daidzina 

Daidzeina 

R
1
 = glucose; R

2
=H; R

3
 = OH  

R
1
,R

2
 = H; R

3
 = OH 

R
1
 = glucose; R

2
,R

3
=H 

R
1
,R

2
,R

3
 = H 

Antocianidinas 
O

R1

OH

R2

OH

OH

HO

 

Delfinidina 

Cianidina 

Pelargonidina 

Peonidina 

Malvidina 

Petunidina 

R
1
, R

2
 = OH 

R
1
 = OH, R

2
 = H 

R
1
, R

2
 = H 

R
1
 = OCH3, R

2
 = H 

R, R
1
 = OCH3 

R
1 
= OCH3, R

2
 = OH 
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1.4.2.1.Flavanonas 

Esta subclasse é um grupo minoritário dos flavonoides, os quais constituem 

intermediários biossintéticos da maioria das classes dos flavonoides. São caracterizados 

pela ausência da ligação dupla nos carbonos 2 e 3 do anel C, possibilitando o 

posicionamento do anel B em configuração R ou S. Este grupo de compostos também é 

caracterizado pela ausência do grupo hidroxilo na posição 3 do anel C (Erlund, 2004). 

As flavanonas encontram-se em destaque nas frutas cítricas onde se apresentam sobre a 

forma de aglicona (Figura 8), podendo também encontrar-se na forma glicosilada. 

Entre as flavanonas glicosiladas, a hesperidina e naringina são as formas mais 

abundantes nos citrinos, e derivam da hesperitina e naringinina, respetivamente. 

 

Figura 8: Estrutura química base das Flavanonas naturais. 

 

A flavanona cítrica mais comum é a 3',5,7-tri-hidroxi-4'-metoxiflavanona-7-6-O-α-l -

ramnopiranosil-D-glucopiranósido (Hesperidina), é encontrada em laranjas, limões e 

outros citrinos (Salas et al., 2016). 

1.5. Hesperidina 

A Hesperidina é um flavonoide presente nas frutas cítricas, tendo sido isolada pela 

primeira vez por Lebreton em 1982. É classificada como uma flavanona glicosídica, 

cuja estrutura química é constituída pela hesperitina (forma aglicona) ligada aos 

açúcares glucose e a ramnose na posição 7 (Yamada et al., 2006) (Figura 9). 
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Figura 9. Estrutura química da Hesperidina. 

 

A hesperidina tem sido avaliada e utilizada como suplemento em ensaios clínicos e 

estudos de atividade biológica ao longo dos anos, devido às potenciais bioatividades que 

lhe são atribuídas. Estes estudos têm permitido destacar a sua atividade anti-

inflamatória, antiviral, de regulação do metabolismo ósseo, de proteção contra raios 

ultravioletas, anti-carcinogénica, analgésica e antipirética, imuno-moduladora, 

antialérgica, anti-hemorroidal e antioxidante (Kim et al., 1991; Kubo et al., 1992; 

Galati et al., 1994; Daftary et al., 1995; Saija et al., 1998; Kim et al., 2000; Bae et al., 

2000; Guardia et al., 2001; Hiroyuki et al., 2001; Habauzit et al., 2011). 

 

1.6. Extração e aplicação de compostos bioativos 

Nos últimos anos, tem-se vindo a verificar a existência de inúmeros estudos acerca da 

extração de compostos bioativos. Para o isolamento e identificação destes compostos de 

fontes naturais, é necessária a realização da otimização da extração com o objetivo de 

comparar os resultados e encontrar as melhores alternativas para sua aplicação. Existem 

na literatura inúmeros estudos acerca da metodologia de extração de compostos 

bioativos na casca de citrinos, tais como: 1) extração assistida por enzimas, 2) extração 

assistida por ultra-sons e 3) extração por microondas (Li et al., 2006, Hayat et al., 2009, 

Ma et al., 2009, Singh et al., 2011). No entanto, verifica-se que, na maior parte destes 

estudos, a utilização futura dos compostos extraídos não é tida em consideração. 

Algumas etapas preliminares devem ser tidas em consideração para ajudar no processo 

de extração e conservação dos compostos bioativos. Assim, as amostras são 
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normalmente desidratadas e moídas antes do processo de extração para o substrato 

atingir maior superfície de contacto com o solvente (Juntachot et al., 2005). 

Não existe um sistema de extração com solventes que seja considerado ideal para o 

isolamento da classe específica de antioxidantes naturais, devido a diversos fatores, tais 

como: a natureza química desses compostos nos alimentos, diferentes quantidades 

presentes, possibilidade de interação com outros componentes do alimento (proteínas 

e/ou hidratos de carbono). Os extratos obtidos vão sempre conter uma mistura de 

substâncias fenólicas de diferentes classes que são solubilizadas no solvente, sendo 

assim necessária uma etapa de purificação do isolado para remover substâncias 

fenólicas e não-fenólicas indesejáveis (Naczk et al., 2006). 

Uma vez isolados os compostos bioativos, deve proceder-se à caracterização estrutural 

dos mesmos, recorrendo ao uso de técnicas espectrais como infravermelho e ressonância 

magnética nuclear. A partir destes compostos podem ser realizadas modificações 

estruturais e assim obter outros compostos com atividades diferentes que sejam 

igualmente importantes. 
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Os frutos cítricos encontram-se amplamente incluídos na dieta Mediterrânica, devido, 

não só às suas propriedades sensoriais mas também ao seu conteúdo em compostos 

bioativos. Além do seu consumo em fresco, uma grande parte da produção de citrinos 

destina-se ao aproveitamento agro-industrial, especialmente para o desenvolvimento de 

bebidas. Esta atividade está associada à produção de subprodutos, os quais representam 

até 50% do peso do fruto. Estes resíduos são atualmente subutilizados, mas tal como o 

fruto fresco, também são uma potencial fonte de compostos bioativos. 

Assim, o objetivo geral deste trabalho é a valorização da casca de citrinos (toranja e 

laranja) mediante a sua utilização como fonte de compostos fitoquímicos com potencial 

aplicação biológica e tecnológica. 

Este objetivo geral será atingido mediante a consecução dos seguintes objetivos 

específicos: 

- Otimização da metodologia de extração dos compostos fenólicos potencialmente 

bioativos; 

- Isolamento, caracterização estrutural e avaliação das propriedades funcionais da 

hesperidina; 

- Desenvolvimento de um adoçante natural, através da transformação da hesperidina na 

correspondente di-hidrocalcona. 
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3.1. Amostragem 

A amostragem deste trabalho foi constituída por casca de dois citrinos: laranja (Citrus 

sinensis) e toranja (Citrus paradisi). Os frutos foram obtidos numa superfície comercial, 

sendo a parte edível de cada fruto descartada, e objeto de estudo no presente trabalho 

apenas a casca. 

 

3.2. Preparação da amostra 

As amostras foram previamente congeladas e liofilizadas (VirTis, BenchTop, Vila Real, 

Portugal), sendo posteriormente trituradas. De modo a se obter uma amostra 

homogénea. Esta foi peneirada através de uma peneira de 1 mm. As amostras foram 

conservadas sob refrigeração a 4º C até à sua análise. 

 

Figura 10. Preparação das amostras de casca de citrinos. 

 

3.3. Extração de compostos bioativos 

Tendo por base o estudo realizado por Li et al., (2006), em que é referida a extração dos 

compostos bioativos através da combinação solvente/temperatura, e razão 

volume/matéria extratável. Realizaram-se vários ensaios, de forma a otimizar o método 

mais eficaz para a extração dos compostos bioativos da casca de citrinos. Assim, 

fizeram-se diferentes combinações, nomeadamente ao volume de solvente, temperaturas 

e agitação.  
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3.3.1. Seleção do solvente e condições de extração 

A primeira variável a ser avaliada na metodologia de extração, foi o solvente e o 

número de extrações. Assim, de acordo com o descrito por Li et al. (2006), o solvente 

escolhido foi o etanol de qualidade alimentar, não por ser o considerado ideal na 

obtenção de compostos bioativos, mas também por ser um solvente viável a ser usado 

para a obtenção de extratos pela indústria alimentar. 

 

3.3.1.1. Extração etanólica 

De forma a concretizar os objetivos pretendidos, realizaram-se 3 ensaios que se 

diferenciaram no número de extrações efetuadas e no volume de extratante. Assim, num 

1º ensaio, usou-se apenas uma extração; num 2º ensaio, foram efetuadas tantas 

extrações quantas as necessárias, até que o sobrenadante não apresentasse cor; num 3º 

ensaio, teve-se em consideração o volume total necessário à realização do ensaio 2, e 

usou-se esse volume de etanol numa única extração (Tabela 3). 

Tabela 3. Ensaios para a otimização da extração de compostos bioativos da casca de citrinos. 

Número ensaio Razão volume extratante/massa amostra Número de extrações 

Ensaio 1 16 mL etanol/2 g de amostra 1 Extração 

Ensaio 2 16 mL etanol/2 g de amostra 4 Extrações 

Ensaio 3 64 mL etanol/2 g de amostra 1 Extração 

 

3.3.1.2. Condições de extração 

Como coadjuvante das condições de extração anteriormente referidas, aplicaram-se 

mais duas variáveis: aquecimento e agitação. De acordo com Li et al. (2006), as 

condições de aquecimento ideais para a extração de compostos bioativos com maior 

rendimento, é de 30 ºC durante 3 horas. Assim esta metodologia foi aplicada aos 3 

ensaios referidos anteriormente. 

Com o método alternativo à utilização de diferentes condições de temperatura, 

introduziu-se a variável agitação nos ensaios base. 
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O sobrenadante obtido das diferentes extrações efetuadas (Tabela 3) foi centrifugado e 

concentrado num evaporador rotativo (Heidolph, OB 2000, Gemini B.V, Alemanha). 

Seguidamente o concentrado foi re-suspendido em 10 mL de água destilada 

Figura 11. Extração de compostos bioativos da casca de citrinos. 

 

3.4. Purificação por extração em fase sólida. 

Após todas as análises realizadas foi selecionado o método mais conveniente. Assim, 

estas amostras foram purificadas por extração em fase sólida, através de Sep-Pak C18 – 

sample extraction products (Milford, Massachusetts, EUA), todos os extratos foram 

avaliados ao nível da composição fenólica e atividade antioxidante, de modo a avaliar se 

esta etapa seria benéfica para o processo de extração. 

 

3.5. Determinação da composição fenólica 

A determinação dos compostos bioativos foi efetuada ao nível do teor em fenóis totais, 

flavonoides e orto-difenóis. Todos os métodos foram adaptados e otimizados para a sua 

utilização em microplacas. 

 

3.5.1. Fenóis totais 

Princípio do método: A determinação do teor em fenóis totais das amostras foi 

efetuada por um método espetrofotométrico, utilizando o reagente Folin–Ciocalteau, 

segundo a metodologia previamente descrita por Sousa et al, (2014). 
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O reagente Folin-Ciocalteau consiste numa mistura dos ácidos fosfotungstico 

(H3PMo12O40) e fosfomolíbdico (H3PMo12O4o) que em meio alcalino apresentam uma 

coloração amarela. Estes na presença de agentes redutores como os compostos fenólicos 

originam óxidos de molibdénio (Mo8O23) e tungsténio (W8O23). Esta redução resulta na 

formação de complexos azuis, que pode ser monitorizada espectrofometricamente a 

750 nm (Magalhães et al., 2008). 

Segundo a metodologia previamente descrita (Sousa et al., 2014). Para elaborar a curva 

de calibração utilizaram-se oito padrões de ácido gálico, com diferentes concentrações: 

200, 150, 100, 75, 50, 25, 10 e 5 mg/l, o que permitiu obter uma reta de calibração 

(y = 0,0077x – 0,0233) com R
2 

= 0,998 (Anexo 1) 

Em cada poço foram adicionados sequencialmente 133 µL de água destilada, 10 µL de 

cada padrão de ácido gálico, 8µL de Folin-Ciocalteau, 20 µL de carbonato de sódio 

(Na2CO3, 7,5%) e 50 µL de água destilada. A placa foi deixada a incubar à temperatura 

ambiente, com proteção de luminosidade por 120 min. Decorrido este tempo foram 

feitas as leituras de absorvância a 750 nm num espectrofotómetro de microplacas 

(Thermo Fisher Scientific, Lisboa, Portugal). Procedeu-se de igual forma para cada uma 

das amostras em triplicado 

Por interpolação, a partir da reta de calibração foi calculado o conteúdo em fenóis totais 

para cada uma das amostras. Os resultados foram expressos em mg ácido gálico por g 

peso seco de amostra. 

 

3.5.2. Flavonoides 

Princípio do método: Os flavonoides foram determinados pelo método 

espetrofotométrico descrito por Zhishem et al. (1999). Para a elaboração da curva de 

calibração utilizaram-se um padrão de catequina, com diferentes concentrações: 

200, 150, 100, 75, 50, 25, 10 e 5 mg/L, o que permitiu obter uma reta de calibração 

(y = 0,0017x – 0,0009) com R
2
 = 0,9962 (Anexo 2). 
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Em cada poço adicionou-se 24 µL de cada padrão seguido de 28 µL de nitrito de sódio 

(NaNO2 (50 g/L)). Após 5 minutos, foram adicionados 28 µL de cloreto de alumínio 

(AlCl3 (100 g/L
-1

)). Após 6 minutos 120 µL de hidróxido de sódio (NaOH (1M)).  

Foram efetuadas as leituras de absorvância a 510 nm no espectrofotómetro de 

microplacas (Thermo Fisher Scientific, Lisboa, Portugal) com agitação prévia de 30 

segundos. 

Procedeu-se de igual forma para cada uma das amostras em triplicado. 

Por interpolação, a partir da reta de calibração foi calculado o conteúdo em flavonóides 

para cada uma das amostras. Os resultados foram expressos em mg de catequina por g 

de peso seco de amostra. 

 

3.5.3. Orto-difenóis 

Princípio do método: O teor em orto-difenóis foi determinado colorimetricamente pelo 

método adaptado de Gouvinhas et al. (2015). Este método consiste na complexação dos 

orto-difenóis com os iões molibdato, originando uma coloração alaranjada. 

Para a elaboração a curva de calibração utilizaram-se oito padrões de ácido gálico, com 

diferentes concentrações: 200, 150, 100, 75, 50, 25, 10 e 5 mg/l, o que permitiu obter 

uma reta de calibração (y = 0,0074x – 0,0233) com R
2
 = 0,9955 (Anexo3). 

Em cada poço foi adicionado 160 µL de cada padrão, seguido de 40 µL de molibdato de 

sódio (Na2MoO4, 5%). A placa foi deixada a incubar à temperatura ambiente com 

proteção de luminosidade por 15 minutos. Decorrido este tempo foram efetuadas as 

leituras de absorvância a 375 nm no espectrofotómetro de microplacas (Thermo Fisher 

Scientific, Lisboa, Portugal). 

Procedeu-se de igual forma para cada uma das amostras em triplicado. 

Por interpolação, a partir da reta de calibração foi calculado o conteúdo em orto-

difenóis. Os resultados foram expressos em mg de ácido gálico por g de amostra/peso 

seco. 
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3.6. Atividade antioxidante 

O método utilizado para a determinação da atividade antioxidante foi o método de 

TEAC (Trolox Equivalent Antioxidant Capacity - capacidade antioxidante em 

equivalentes de Trolox) descrito por Ozgen et al (2006), que envolve reações de 

transferência de eletrões. Este método permite a quantificação da atividade antioxidante 

de uma amostra através da sua capacidade em reduzir radicais, esta técnica tem sido 

amplamente utilizada. 

Foram usadas duas metodologias diferentes: 

 Determinação da capacidade de neutralização do radical 1,1-difenil-2-picril-

hidrazilo (DPPH
•
); 

 Determinação da capacidade de neutralização do radical ácido 2,2’–azino–bis (3 – 

etilbenzotiazolino-6-sulfónico) (ABTS
•+

). 

 

3.6.1. Capacidade de neutralização do radical DPPH
•
 

Princípio do método: Para avaliar a capacidade antioxidante das amostras, os extratos 

antioxidantes obtidos da casca de citrinos foram deixados a reagir com o radical estável 

DPPH
•
 numa solução de metanol. O DPPH

• 
que possui uma cor púrpura na presença de 

um antioxidante é reduzido a difenil-picril-hidrazina que não apresenta coloração 

(Figura12). 
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Figura 12. Mecanismo de redução do DPPH
•. 

 

Para a elaboração da curva de calibração utilizaram-se quatro padrões de trolox, com 

diferentes concentrações: 1,250; 0,625; 0,313 e 0,156 mM, o que permitiu obter um reta 

de calibração (y = 48,686x + 3,2834) com R
2
 = 0,994 (Anexo4). 

A cada poço foi adicionado 196 µL da solução de DPPH
•
 e 4 µL de cada padrão de 

trolox. Seguidamente a microplaca é deixada a incubar por 30 minutos com proteção de 

luminosidade. Por fim foram efetuadas as leituras de absorvância a 520 nm no 

espectrofotómetro de microplacas (Thermo Fisher Scientific, Lisboa, Portugal).   

A percentagem de inibição para cada padrão foi calculada pela seguinte fórmula: 

% Inibição AMOSTRA= 100 x (Abs520BRANCO – Abs520AMOSTRA) / Abs520BRANCO), na qual 

o branco considera-se a absorvância de 196 µL DPPH + 4 µL metanol/H2O (70:30, v/v). 

Procedeu-se de igual forma para cada uma das amostras em triplicado. 

Por interpolação a partir da curva de calibração foi determinada a atividade 

antioxidante, e os resultados obtidos foram expressos em mmol de Trolox/g de peso 

seco de amostra. 

 

 

 

Radical DPPH
•
 DPPH Reduzido 
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3.6.2. Capacidade de neutralização do radical ABTS
•+ 

Príncipio do método: Ao ABTS
• 
é adicionado persulfato de potássio, que o vai oxidar a 

catião ABTS
+•

, que possui uma coloração esverdeada escura. Ao adicionar a esta 

mistura antioxidantes, o catião ABTS
•+

 é reduzido a ABTS, observando-se assim a 

descoloração da solução inicial (Figura 13). 

 

Figura 13: Mecanismo de redução do ABTS
•+

. 

Para a elaboração da curva de calibração utilizaram-se seis padrões de trolox, com 

diferentes concentrações: 0,200, 0,140, 0,098, 0,069, 0,048 e 0,034 mM, o que permitiu 

obter um reta de calibração (y = 49,7x + 22,956) com R
2
 = 0,9955 (Anexo 5). 

A cada poço foi adicionado 188 µL da solução de trabalho de ABTS e 12 µL de cada 

padrão de trolox. Seguidamente a microplaca foi deixada a incubar por 30 minutos com 

proteção de luminosidade. Por fim foram efetuadas as leituras de absorvância a 734nm 

no espectrofotómetro de microplacas (Thermo Fisher Scientific, Lisboa, Portugal). 

A percentagem de inibição para cada padrão assim como das amostras estudadas, foi 

calculada pela fórmula:  

% InibiçãoAMOSTRA =100x (Abs734BRANCO - Abs734AMOSTRA) / Abs734BRANCO, onde se 

considera o branco a absorvância de 188 µL de ABTS
•+

 + 12 µL água destilada. 

Procedeu-se de igual forma para cada uma das amostras em triplicado. 

Por interpolação a partir da curva de calibração foi determinada a atividade antioxidante 

das amostras. Os resultados obtidos foram expressos em mm de Trolox/g de peso seco 

de amostra. 
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3.7. Extração da flavanona hesperidina da casca de citrinos 

Princípio do método: A metodologia utilizada para o isolamento da hesperidina foi 

baseada num método previamente descrito por Mauro et al. (1999), com ligeiras 

modificações. Este método é baseado nos fenómenos de adsorção/dessorção, sendo que 

a hesperidina em solução aquosa é adsorvida numa resina (estireno-divinilbenzeno) e a 

sua dessorção realizada com recurso a uma solução alcalina. 

Às cascas de citrinos frescas previamente trituradas foi adicionada uma solução de 

hidróxido de cálcio saturada (Ca(OH)2, 10 g/L) até atingir pH 12. A mistura foi então 

aquecida a 60 
o
C durante 1 hora sob agitação. Os resíduos sólidos foram filtrados 

através de uma gaze, e a extração efetuada mais uma vez de acordo com o procedimento 

descrito. 

As soluções filtradas foram seguidamente acidificadas com HCl (1 M) até atingir um 

valor de pH = 6. Uma coluna de vidro foi preenchida com 50 mL de resina e acoplada a 

uma bomba peristáltica com uma saída de 15 mL/min; todo o processo foi monitorizado 

através da leitura num espectrofotómetro até saturação da resina (254 nm). A 

hesperidina foi então dessorbida da resina com recurso a uma solução de hidróxido de 

sódio (NaOH, 0,1 N), tendo sido de seguida a solução acidificada com HCl (1 M) até 

pH = 3,5 para precipitar a hesperidina. 

A solução foi centrifugada e o precipitado filtrado através de papel de filtro, tendo sido 

de seguida seco em estufa a uma temperatura de 40 
o
C durante 72 h. 

Aos cristais de hesperidina obtidos foi adicionado dimetilformamida acidificada 

previamente tratada com carvão ativado. Esta etapa foi realizada de modo a se obter 

cristais de hesperidina mais puros. A solução de hesperidina foi filtrada através de 

celite, diluída com um igual volume de água e deixada em repouso durante algumas 

horas para cristalizar. Os cristais de hesperidina foram removidos por filtração e lavados 

com água quente, seguida de isopropanol. O extrato foi seco numa estufa a uma 

temperatura de 40 ºC durante 72 h. 
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3.8. Conversão da flavanona hesperidina em calcona 

Princípio do método: Este método baseia-se em mudanças de pH, utilizando uma 

solução tampão alcalina. 

Para a conversão da hesperidina na sua respetiva calcona, misturou-se 40 µL de solução 

de hesperidina (0,0667 M) com 3 mL de uma solução tampão de NaHCO3 (0,0025 M). 

A mistura ficou a reagir à temperatura ambiente sob agitação durante 24 h. Toda a 

reacção foi monitorizada por TLC (Cromatografia de camada fina) até a formação de 

um novo composto. Foi adicionado gelo à mistura de forma a terminar a reação. A 

calcona foi obtida por extração com clorofórmio, seguidamente evaporado num 

evaporador rotativo. 

 

3.9. Identificação e caracterização dos compostos obtidos 

A identificação sumária da hesperidina e da respetiva calcona foi realizada através de 

testes químicos rápidos, descritos na literatura: 

1) Teste do cloreto de ferro (Aghel et al., 2008): A adição de uma solução alcoólica de 

cloreto de ferro aos cristais de hesperidina deverá produzir uma coloração Bordeaux. 

2) Shinoda teste (Aghel et al., 2008): A adição de HCL concentrado a uma solução 

etanólica de hesperidina contendo magnésio deverá desenvolver uma coloração 

vermelha. 

3) Determinação do ponto de fusão: Foi determinado num medidor digital (Mettler FP 

80-Hot Stage, Schwerzenbach, Suiça) acoplado com microscópio binocular  

4) Foi também utilizada a técnica de espectroscopia de infravermelho com transformada 

de Fourier (Thermo Fisher, Nicolet iS50 FT-IR, EUA). Na caracterização estrutural dos 

compostos obtidos foi utilizada a técnica de espectroscopia de ressonância magnética 

nuclear (RMN). 
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3.10. Análise estatística 

Os dados foram apresentados como média ± desvio padrão (n = 3) todos os dados foram 

submetidos por meio do software estatístico IMB SPSS 21.0 à análise de variância 

(ANOVA) e analisados por teste-t ímpar a nível de significância de 0,05% e as amostras 

foram consideradas significativamente diferentes. 

.  
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4.1. Otimização da extração de compostos fenólicos da casca de citrinos 

De forma a selecionar as melhores condições de extração dos compostos fenólicos da 

casca de citrinos (laranja e toranja), efetuou-se a avaliação da composição fitoquímica 

relativamente ao teor em fenóis totais, flavonoides e orto-difenóis. As mesmas 

condições foram aplicadas aos três ensaios de extração (que se diferenciam pelo número 

de extrações e razão volume de extratante/massa de amostra) (Tabela 4 e 5). Os dados 

obtidos permitiram aferir as condições ótimas para a obtenção de extratos polifenólicos 

da casca de citrinos. 

Tabela 4. Resultados da avaliação da composição polifenólica do extrato da casca da laranja. 

Ensaio Condições de extração 
Fenóis Totais 
(mg GAE/g) 

Orto-Difenóis 
(mg GAE/g) 

Flavonóides 
(mg CAT/g) 

Ensaio 1 
Temperatura Ambiente 2,87 ± 0,38 ab 19,04 ± 0,94 b  9,91 ± 0,21 a 

30º 1,73 ± 0,09 a 9,78 ± 0,29 a 9,59 ± 0,15 a 

Test-t P-value ** *** N.s. 

Ensaio 2 
Temperatura Ambiente 4,79 ± 2,08 abc 37,08 ± 0,42 e 12,19 ± 0,25 b 

30º 5,60 ± 2,60 abc 31,21 ± 0,28 c 11,31 ± 0,49 ab 

Test-t -value N.s. *** N.s. 

Ensaio 3 
Temperatura Ambiente 8,16 ± 0,37 c 30,04 ± 0,49 c 14,25 ± 1,52 c 

30º 6,41 ± 1,24 bc 35,02 ± 0,33 d 10,91 ± 0,10 ab 

Test-t P-value N.s. *** * 

Significância ** *** *** 
Z 
Ensaio 1: uma extração 16 mL/2 g; Ensaio 2: 4 extrações 14 mL/2g; Ensaio 3: uma extração 64 mL/2 g

 

Y
 Os dados apresentados são expressos em média ± DP (n = 3). Letras diferentes são significativamente 

diferentes (ANOVA, P < 0,05) de acordo com o teste de t. 
X
 Significância: N.s., não significante (P > 

0,05); * significante com P < 0,05; ** significante com P < 0,01; *** significante com P < 0,001. 

Relativamente à extração de fenóis totais nos diferentes ensaios (ensaio 1, 2 e 3), 

verificou-se que no ensaio 1, a extração realizada à temperatura ambiente permitiu obter 

um rendimento significativamente superior (P < 0,01) relativamente à extração 

realizada a 30 ºC numa percentagem de 65,9%. Esta diferença não foi reprodutível nos 

ensaios 2 e 3, para os quais não se verificaram diferenças significativas para a 

metodologia de extração realizada à temperatura ambiente e a 30 ºC. A comparação de 

todas as condições de extração, independentemente do número de extrações e da razão 

volume de extratante / massa de amostra, evidenciou que o maior rendimento na 

extração de fenóis totais é obtido quando usado 64 mL de extratante para 2 g de 

amostra, independentemente da temperatura aplicada e em 4 extrações sucessivas 

(ensaio 2) ou de uma só vez (ensaio 3). Assim, ainda que não tenham sido observadas 

diferenças significativas entre estas quatro condições de extração, os dados revelaram 
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um maior rendimento mediante a extração dos fenóis totais contidos em 2 gramas, 

mediante a adição de 64 mL de etanol à temperatura ambiente (Tabela 4). 

Relativamente ao teor em orto-difenóis, verificou-se que no ensaio 1, a extração à 

temperatura ambiente permite, tal como verificado no caso dos fenóis totais, um 

rendimento significativamente superior relativamente à extração realizada a 30 ºC numa 

percentagem de 94,6%. O mesmo se verifica no ensaio 2, para o qual, a extração à 

temperatura ambiente permitiu obter um rendimento significativamente superior 

comparativamente à extração desenvolvida a 30 ºC (15,8% menor). Esta diferença não 

foi reprodutível no ensaio 3, para o qual a metodologia realizada a 30 ºC apresentou um 

rendimento significativamente superior numa percentagem de 16,0%. A comparação de 

todas as condições de extração, independentemente do número de extrações e da razão 

volume de extratante / massa de amostra, evidenciou que o maior rendimento na 

extração de orto-difenóis foi obtido nas mesmas condições que proporcionaram o maior 

rendimento em fenóis totais (Tabela 4). 

Quando analisado o rendimento em flavonoides nos diferentes ensaios, verificou-se que 

no ensaio 3 (64 mL de extratante para 2 g de amostra numa única extração), o 

rendimento à temperatura ambiente foi significativamente superior relativamente à 

extração realizada a 30 ºC (30,6%). Esta diferença não foi reprodutível nos ensaios 1 e 

2, para os quais não se verificaram diferenças significativas para as metodologias 

realizadas com e sem temperatura. A comparação de todas as condições de extração, 

evidenciou que o maior rendimento na extração de flavonóides é obtido quando usados 

64 mL de extratante para 2 g de amostra, independentemente da temperatura aplicada e 

do número de extrações realizadas (Tabela 4). 

A avaliação da atividade antioxidante dos extratos polifenólicos de laranja pelo método 

de ABTS, revelou que para os três ensaios em estudo, não se verificaram diferenças 

significativas entre as condições de extração realizadas com e sem temperatura 

(Tabela 5). Quando comparados os resultados obtidos para os três ensaios, verifica-se 

que o resultado mais elevado de atividade antioxidante foi obtido no ensaio 2 

(independentemente de ter sido realizado com ou sem temperatura). Verifica-se no 

entanto, que estes resultados não são significativamente diferentes dos obtidos no ensaio 

3, quando a extração foi realizada à temperatura ambiente. Estes resultados diferem dos 

obtidos mediante a aplicação da metodologia do DPPH, a qual não apresenta diferenças 
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significativas nem entre temperatura de extração nem razão volume de 

extratante / massa de amostra (Tabela 5). Este facto reforça a ideia da utilidade da 

aplicação de mais do que uma metodologia para a determinação da atividade 

antioxidante de matrizes alimentares. 

Tabela 5. Resultados da determinação da atividade antioxidante do extrato da casca da laranja. 

Ensaio Condições de extração 
ABTS 

(mmol Trolox/g) 
DPPH 

(mmol Trolox/g) 

Ensaio 1 

Temperatura Ambiente 27,57 ± 2,34 a
Y
 3,69 ± 1,79 a 

30º 27,22 ± 2,69 a 2,79 ± 0,21 a 

Test-t P-value N.s.
X
 N.s. 

Ensaio 2 

Temperatura Ambiente 37,16 ± 1,21 b 5,16 ± 0,59 a 

30º 39,66 ± 1,04 b 4,11 ± 0,76 a 

Test-t -value N.s. N.s. 

Ensaio 3 

Temperatura Ambiente 34,94 ± 4,22 ab 4,07 ± 0,10 a 

30º 27,11 ± 4,57 a 4,72 ± 2,18 a 

Test-t P-value N.s. N.s. 

Significância *** N.s. 
Z 

Ensaio 1: uma extração 16 mL/2 g; Ensaio 2: 4 extrações 14 mL/2g; Ensaio 3: uma extração 64 mL/2 

g
 Y

 Os dados apresentados são expressos em média ± DP (n = 3). Letras diferentes são 

significativamente diferentes (ANOVA, P < 0,05) de acordo com o teste de t. 
X
 Significância: N.s., não 

significante (P > 0,05); * significante com P < 0,05; ** significante com P < 0,01; *** significante com 

P < 0,001. 

Relativamente à análise do extrato de casca da toranja, verificou-se que, para os fenóis 

totais, no ensaio 1 não se observaram diferenças significativas à temperatura ambiente e 

a 30 ºC. O mesmo não se verificou nos ensaios 2 e 3, para os quais a extração realizada 

à temperatura ambiente permitiu obter um rendimento significativamente superior 

relativamente à extração realizada a 30 ºC numa percentagem de 64,3% e 68,7% 

respetivamente. Contrariamente ao que se verifica na laranja, a comparação de todas as 

condições de extração, independentemente do número de extrações e da razão volume 

de extratante / massa de amostra, evidenciou que o maior rendimento na extração de 

fenóis totais é obtido quando a extração é realizada à temperatura ambiente (Tabela 6). 

  



Capítulo IV: Resultados e Discussão 

PÁGINA |34 

Tabela 6. Resultados da avaliação da composição polifenólica do extrato da casca da toranja. 

Ensaio Condições de extração 
Fenóis Totais 

(mg GAE/g 
Orto-Difenóis 
(mg GAE/g) 

Flavonóides 
(mg CAT/g) 

Ensaio 1 
Temperatura Ambiente 5,78 ± 1,48 bc 24,09 ± 0,08 ab 7,83 ± 0,07 a 

30º 3,63 ± 1,11 ab 21,82 ± 0,06 a 7,07 ± 0,06 a 

Test-t P-value N.s. *** *** 

Ensaio 2 
Temperatura Ambiente 7,82 ± 0,93 c 28,57 ± 3,56 b 11,82 ± 0,68 d 

30º 4,76 ± 0,19 b 39,80 ± 0,99 c 9,72 ± 0,06 c 

Test-t -value ** *** ** 

Ensaio 3 
Temperatura Ambiente 3,66 ± 0,61 a 34,55 ± 3,19 c 9,66 ± 0,09 c 

30º 2,17 ± 0,56 ab 27,09 ± 0,35 ab 8,67 ± 0,04 b 

Test-t P-value ** *** ** 

Significância ** *** *** 
Z 

Ensaio 1: uma extração 16 mL/2 g; Ensaio 2: 4 extrações 14 mL/2g; Ensaio 3: uma extração 64 mL/2 g
 Y

 Os 

dados apresentados são expressos em média ± DP (n = 3). Letras diferentes são significativamente diferentes 

(ANOVA, P < 0,05) de acordo com o teste de t. 
X
 Significância: N.s., não significante (P > 0,05); * significante 

com P < 0,05; ** significante com P < 0,01; *** significante com P < 0,001. 

Relativamente aos orto-difenóis nos diferentes ensaios, verificou-se que nos ensaios 

1 e 3, a extração à temperatura ambiente permitiu uma vez mais obter um rendimento 

significativamente superior relativamente à extração realizada a 30 ºC numa 

percentagem de 10,4 e 27,5% respetivamente. O mesmo se verifica no ensaio 2, para o 

qual a extração realizada a 30 ºC permitiu obter um rendimento significativamente 

superior comparativamente à extração à temperatura ambiente (39,3%). A comparação 

de todas as condições de extração, evidenciou que o maior rendimento em orto-difenóis 

é obtido quando usado 64 mL de extratante para 2 g de amostra, independentemente da 

temperatura aplicada e do número de extrações efetuadas (Tabela 6) 

Quando analisado o rendimento em flavonoides nos diferentes ensaios, verificou-se que 

para todos eles, a extração realizada à temperatura ambiente permitiu obter um 

rendimento significativamente superior relativamente à extração realizada a 30 ºC 

(14.8% em média). A comparação de todas as condições de extração, evidenciou a 

mesma tendência previamente observada para o teor em orto-difenóis (Tabela 6). 

A avaliação da atividade antioxidante dos extratos polifenólicos de toranja pelo método 

de ABTS, revelou que quer para as diferentes condições de temperatura avaliadas em 

cada um dos três ensaios quer para os distintos rácios (volume de extratante / massa de 

amostra), não se verificaram diferenças significativas (Tabela 7). 

Há um consenso na comunidade científica de que a determinação da atividade 

antioxidante deve ser avaliada através diversos métodos. Neste sentido, os resultados 

obtidos pelos métodos ABTS e DPPH evidenciaram uma discrepância em termos de 
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valor absolutos obtidos, sendo que o método de ABTS apresentou uma capacidade 

antiradicalar 6 vezes, em média, superior à registada pelo método de DPPH. Podemos 

atribuir esta discrepância ao facto de o método ABTS se aplicar a sistemas antioxidantes 

hidrofílicos e lipofílicos, enquanto o método de DPPH utiliza um radical dissolvido em 

meios orgânicos e por isso só é aplicável a sistemas hidrofóbicos (Kim et al., 2002). 

 

Tabela 7. Resultados da determinação da atividade antioxidante do extrato da casca da toranja. 

Ensaio Condições de extração 
ABTS 

(mmol Trolox/g) 
DPPH 

(mmol Trolox/g) 

Comparando  

Temperatura Ambiente 30,02 ± 2,37 a 4,58 ± 2,16 a 

30º 32,42 ± 0,44 a 4,00 ± 1,73 a 

Test-t P-value N.s. N.s. 

Ensaio 2 

Temperatura Ambiente 32,46 ± 2,53 a 4,97 ± 0,14 a 

30º 31,45 ± 1,62 a 5,24 ± 0,55 a 

Test-t -value N.s. N.s. 

Ensaio 3 

Temperatura Ambiente 29,51 ± 1,30 a 5,65 ± 0,41 a 

30º 27,79 ± 3,00 a 5,58 ± 0,67 a 

Test-t P-value N.s. N.s. 

Significância N.s. N.s. 
Z 

Ensaio 1: uma extração 16 mL/2 g; Ensaio 2: 4 extrações 14 mL/2g; Ensaio 3: uma extração 64 mL/2 g
 Y

 

Os dados apresentados são expressos em média ± DP (n = 3). Letras diferentes são significativamente 

diferentes (ANOVA, P < 0,05) de acordo com o teste de t. 
X
 Significância: N.s., não significante (P > 0,05); 

* significante com P < 0,05; ** significante com P < 0,01; *** significante com P < 0,001. 

De acordo com os resultados obtidos para os parâmetros analisados, verificou-se que a 

variação das condições de extração influencia a quantidade e a natureza dos compostos 

bioativos extraídos. Tendo em conta que cada material vegetal tem propriedades únicas 

em termos de estrutura e composição, a eficiência das extrações é fortemente 

influenciado pelas condições de extração (González-Motelongo et al., 2010). 

Fazendo uma comparação com os dados disponíveis na literatura, verifica-se que, ao 

contrário do que afirma Li et al. (2006) em relação com o incremento na eficiência da 

extração de compostos bioativos com o aumento da temperatura, nem sempre isto se 

verifica no presente trabalho, uma vez que os valores mais elevados corresponderam 

muitas vezes aos ensaios realizados à temperatura ambiente. Comparando com o estudo 

realizado por Kamran et al. (2009), este apresenta valores de fenóis totais superiores aos 

obtidos no presente estudo (16,2 mg GAE/g). No entanto pode-se atribuir esta diferença 

às diferentes condições de extração ensaiadas. Ainda assim, e tendo em consideração a 

aplicação futura dos extratos antioxidantes obtidos neste trabalho, é de ressalvar que o 

etanol alimentar, em oposição ao metanol, continua a ser a melhor opção, visto que é 
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reutilizável, não é tóxico e pode ser utilizado na indústria alimentar. Nos valores obtidos 

na determinação de flavonoides não se verificou essa diferença, onde se obteve valores 

superiores (5.2 mg GAE/g) aos descritos por Kamran et al. (2009). Dado que não 

existem na literatura dados referentes aos orto-difenóis em casca de citrinos, não foi 

possível fazer uma comparação com os obtidos neste estudo. Relativamente à atividade 

antioxidante dos extratos hidroalcoólicos, os valores obtidos pelo método do DPPH são 

mais elevados comparados com outros autores, nomeadamente por Kelebek et al (2010) 

que apresenta valores de atividade antioxidante 7,4% inferiores (0,42 mmol Trolox/g de 

amostra) em média. De acordo com os resultados obtidos, a melhor condição de 

extração dos compostos bioativos da casca de citrinos (laranja e toranja) foi, ensaio 3 e 

ensaio 2, respetivamente. No entanto, tendo em consideração a morosidade do processo 

seria mais vantajoso optar pelo ensaio 3. 

4.2. Purificação por Extração em fase sólida (SPE) 

Depois de selecionada a melhor condição de extração dos compostos bioativos da casca 

de citrinos (laranja e toranja) (ensaio 3 e ensaio 2, respetivamente), efetuou-se a 

purificação dos extratos brutos por SPE. De forma a avaliar se a etapa de purificação 

seria favorável à obtenção de extratos antioxidantes da casca de citrinos (laranja e 

toranja), comparou-se os valores obtidos com os da extração considerada ótima 

(Tabela 8) 

Tabela 8. Resultados da avaliação da composição fenólica do extrato da casca da Laranja e Toranja. 

Extratos 
Fenóis Totais 
(mg GAE/g) 

Orto-Difenóis 
(mg GAE/g) 

Flavonóides 
(mg CAT/g) 

Laranja 

Purificado 2,52 ± 0,27 0,34 ± 0,01 2,36 ± 1,26 

Bruto 4,76 ± 0,19  30,04 ± 0,50  14,25 ± 1,52  

Significância *** *** *** 

Toranja 

Purificado 1,79 ± 0,10 0,39 ± 0,00 3,83 ± 0,38 

Brutos 3,66 ± 0,61 34,55 ± 3,19 9,66 ± 0,09 

Significância *** *** *** 
Y
 Os dados apresentados são expressos em média ± DP (n = 3). Letras diferentes são significativamente 

Letras diferentes são significativamente diferentes (ANOVA, P < 0,05) de acordo com o teste de t. 

 
X
 Significância: N.s., não significante (P > 0,05); * significante com P < 0,05; ** significante com P < 0,01; 

*** significante com P < 0,001. 

 

Relativamente à determinação do conteúdo polifenólico dos extratos antioxidantes da 

laranja (bruto e purificado), em todos os testes se verifica que o extrato bruto apresenta 

valores significativamente superiores aos do extrato purificado. Relativamente aos 
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extratos da toranja confirma-se o mesmo padrão, com valores do extrato bruto 

significativamente superiores (P < 0,001) aos do extrato purificado como podemos 

verificar na Tabela 8. 

Assim, é expectável que a atividade antioxidante dos extratos deverá diminuir, o que se 

confirma com a análise da Tabela 9. Na determinação da atividade antioxidante dos 

diferentes extratos (bruto e purificado) verifica-se que a etapa de purificação diminui a 

mesma em 96,6% no caso do método do DPPH e 50,4% no caso do método do ABTS 

(Tabela 9). 

 

Tabela 9. Resultados da determinação da atividade antioxidante do extrato da casca da laranja e toranja. 

Extratos 
ABTS 

(mmol Trolox g
-1

) 
DPPH 

(mmol Trolox g
-1

) 

Laranja 

Purificado 17,60 ± 0,07 2,07 ± 0,08 

Bruto 34,94 ± 4,22  4,07 ± 0,10  

Significância *** *** 

Toranja 

Purificado 2,53 ± 0,00 2,54 ± 0,42 

Bruto 29,51 ± 1,30  5,65 ± 0,41  

Significância *** *** 
Y
 Os dados apresentados são expressos em média ± DP (n = 3). Letras diferentes são significativamente 

diferentes Letras diferentes são significativamente diferentes (ANOVA, P < 0,05) de acordo com o teste de 

t. 
X
 Significância: N.s., não significante (P > 0,05); * significante com P < 0,05; ** significante com P < 0,01; 

*** significante com P < 0,001. 

 

Em suma, durante o processo de purificação, ainda que se tenha observado uma 

diminuição do teor polifenólicos com recurso a métodos espectrofotométricos, esta 

diminuição pode ser devida à eliminação de compostos adicionais que reagem de forma 

“inespecífica” de acordo com as metodologias utilizadas nomeadamente açúcares, 

ácidos orgânicos e outros compostos com potencial antioxidante presentes no extrato 

bruto. Este facto justificaria as diferenças relativamente à atividade antiradicalar 

observada nos extratos avaliados. 

Sabendo que a toranja possui elevada concentração em ácidos orgânicos, 

nomeadamente ácido ascórbico, os valores discrepantes registados e apresentados na 

Tabela 9, reforçam o conceito de que compostos presentes na composição dos extratos 

com potencial bioativo podem ser perdidos nesta etapa. 

Tendo por vista o objetivo de obter extratos antioxidantes da casca de citrinos, a etapa 

de purificação revela-se assim desnecessária, uma vez que os compostos com potenciais 

propriedades antioxidantes podem ser lixiviados nesta etapa. 
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4.3. Extração, isolamento e caracterização da hesperidina da casca de citrinos 

A abordagem de recuperação de compostos bioativos a partir de resíduos alimentares 

compreende várias fases que, de acordo com o grau de pureza a atingir, apresentam 

crescente complexidade e custo (Pintado et al., 2015). 

Assim, a recuperação da hesperidina da casca de citrinos envolveu 3 fases: extração, 

isolamento e por último, uma fase de purificação. Conseguiu-se obter um sólido amorfo, 

de cor castanho claro, com um rendimento de 48%. 

4.3.1. Testes químicos rápidos 

Para a identificação da hesperidina, realizaram-se tal como descrito anteriormente na 

parte experimental, testes rápidos que permitiram a sua identificação (Tabela 10). 

Verificou-se que o teste de cloreto de ferro foi positivo, uma vez que se obteve um 

precipitado cor de vinho (Bordeaux), demonstrando a presença de um flavonoide. Já o 

teste de Shinoda, indicou a presença da hesperidina uma vez que se obteve um resultado 

positivo com a formação de uma solução vermelha. 

Através da determinação do ponto de fusão (255,0-259,2 ºC) verifica-se que está de 

acordo com o ponto de fusão teórico tabelado para este composto (258,0-259,2 ºC) 

(Moccelini et al., 2009). 

Tabela 10. Resultados dos testes químicos rápidos de identificação dos compostos. 

Teste do cloreto de ferro Positivo 

 

Shinoda teste Positivo 

 
Ponto de fusão 255,0 – 259,2 °C 
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4.3.2.  Espetroscopia de Infravermelho 

O composto obtido foi analisado por FTIR, no intervalo do infravermelho médio (4000 

– 700 cm
-1

). Esta técnica serviu como método rápido de identificação dos grupos 

funcionais característicos deste tipo de compostos. O espectro de infravermelho foi 

registado com recurso ao acessório de ATR. Assim, identificou-se (Figura 14): 

- Um pico largo a 3000-3600 cm
-1

 devido ao modo (υ O-H), que indica a presença de 

grupos hidroxilo.  

- Alguns picos entre 2850-3000 cm
-1

 devidos a modos (υ C-H), que indica a presença de 

grupos (CH) alifáticos e de anel aromático.  

- Um pico intenso entre 1500 a 1650 cm-
1
 correspondente ao modo υ C=O; 

- Vários picos entre 1500 a 1600 cm 
-1 

correspondentes a modos (υ C=C) de anel 

aromático (ϕ) 

- Vários picos entre 1200 a 1150 cm
-1 

 correspondentes a modos devidos à mistura de 

vibrações υ(C-O) +δ(OH) +δ(CH); 

- Um pico intenso entre 1000 a 1150 cm 
-1

 correspondente ao modo (υ C-O ), indicando 

a presença de ligações deste tipo; 

Com recurso à base de dados integrada no instrumento foi possível identificar o 

composto obtido como sendo correspondente à hesperidina. 
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Figura 14. Espectro de infravermelho da hesperidina obtida da casca de laranja. 

4.3.3. Caraterização por espectroscopia de ressonância magnética nuclear (RMN) 

Para a caracterização do composto obtido recorreu-se à técnica de espectroscopia de 

ressonância magnética nuclear (RMN), usando técnicas monodimensionais (RMN 
1
H e 

13
C). Com o auxílio dos espectros bidimensionais de correlação espectroscópica 

heteronuclear (HSQC e HMBC) conseguiu-se a caracterização inequívoca do composto. 

Nos espectros de RMN 
1
H da hesperidina identificam-se alguns sinais típicos deste tipo 

de compostos (Tabela 11 e Figura 15). 

Assim, identificam-se: 

- Um sinal na forma de singuleto a δ 12,02 ppm (OH-5’) e outro a δ 9,12 ppm 

(OH-3’) correspondentes às ressonâncias dos grupos hidroxilo; 

- Um sinal com a forma de singuleto a δ 3,77 ppm correspondente aos protões do 

grupo metoxilo (4’-OCH3). 

- Um sinal na forma de um singuleto largo a δ 6,12 ppm (correspondente ao 

protão H-8) e um sinal na forma de singuleto a 6,15 ppm (correspondente ao protão H-

6). 
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- Um sinal em forma de multipleto a δ 6,88 – 6,96 ppm, correspondente à 

ressonância dos protões H-2’, H-5’ e H-6’. 

- Um sinal na forma de singuleto a δ 4,52 (s) e um na forma de dupleto a 4,98 (d, 

J=7,14 Hz) correspondentes às ressonâncias dos carbonos anoméricos H-1’’’ e H-1’’, 

respectivamente.  

- Outros sinais observados no espectro foram correlacionados com OH-3’ (δ 9,12), 

OH-5 (δ 12,02), 

- Um sinal na forma de duplo dupleto a δ 5,48 ppm (dd, J=3,03-3,15 Hz, H-2) na 

região típica dos hidrogénios alifáticos, correspondente ao protão H-2 e dois sinais na 

forma de dupletos a δ 2,74 ppm (d, J=3,27) e δ 2,80 ppm (d, J=2,97) correspondentes ao 

H-3 equatorial e axial respetivamente. Estes sinais caracterizaram o esqueleto da 

flavanona 

- Os restantes hidrogénios da unidade glucosídica entre δ 3,14 - 3,81ppm. 
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Figura 15. Espectro de RMN de 
1
H da Hesperidina da casca da laranja. 

 

Pela análise direta dos espectros de RMN 
13

C, (Figura 15) foi possível o assinalamento 

de alguns sinais em gamas de frequência características: 

 - A ressonância do carbono do grupo metoxilo a δ 55,7 ppm. 

 - A ressonância do carbono metileno (C6’’) a δ 66,0 ppm. 

 - A ressonância do grupo carbonilo (C-4) a δ 197,0 ppm. 

O espectro de RMN de 
13

C também auxiliou na confirmação dos sinais dos carbonos 

quaternários da unidade da aglicona a 163,0 (C-5), 165,1 (C-7), 162,5 (C-9), 103,3 (C-

10), 130,9 (C-1’), 146,4 (C-3’) e 147,9 (C-4’). 
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Figura 16. Espectro de RMN de 
13

C da Hesperidina isolada da casca da laranja. 

 

De forma a complementar a análise anteriormente efetuada, recorreu-se ao auxilio das 

técnicas espectroscópica bidimensionais (HSQC, Figura 16) que permitiram a 

identificação de: 

- Carbono a δ 78,4 ppm atribuído ao carbono C-2. 

- Os carbonos C6 e C8 a δ 96,40 e 95,6 ppm, respetivamente. 

- Os sinais identificados a δ 114,2, 112,0 e 118,0 ppm, correspondentes aos 

carbonos C-2’,C-5’ e C-6’, respetivamente. 
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Figura 17. Espectro de RMN de HSQC da hesperidina isolada da casca de laranja. 
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Tabela 11. Desvios químicos (ppm) de RMN de 
1
H da hesperidina isolada da casca da laranja. 

Atribuição H-2 H-1’’ H-1’’’ H-6’’ H-3-eq H-3-ax H-2’’ H-3’’ H-4’’ H-5’’ H-2’’’ 

δ (ppm) 5,48 4,98 4,50 1,09 2,74 2,80 3,14-3,81 3,14-3,81 3,14-3,81 3,14-3,81 3,14-3,81 

J (Hz) 3,03-3,15 7,14 - 6,06 3,27 2,97 - - - - - 

Multiplicidade dd d s d d D m m m m m 

 

Atribuição H-3’’’ H-4’’’ H-5’’’ H-6 H-8 OH-5 OH-3’ OCH3-4’ H-2’ H-5’ H-6’ 

δ (ppm) 3,14-3,81 3,14-3,81 3,14-3,81 6,12 6,15 12,02 9,12 3,77 6,88-6,96 6,88-6,96 6,88-6,96 

J (Hz) - - - - - - - - - - - 

Multiplicidade m m m s s S s s m m m 

Tabela 12. Desvios químicos (ppm) de RMN de 
13

C da hesperidina isolada da casca da laranja 

Atribuição C-4 C-7 C-5 C-9 C-4’ C-3’ C-1’ C-6’ C-2’ C-5’ C-10 C-1’’ C-1’’’ C-6 

δ (PPm) 197,09 165,16 163,07 162,53 147,99 146,47 130,97 118,01 114,18 112,04 103,35 100,63 99,46 96,40 

 

Atribuição C-8 C-2 C-3’’ C-5’’’ C-2’’ C-4’’’ C-3’’’ C-2’’’ C-4’’ C-5’’’ C-6’’ C-6’’’ O-CH3 

δ (PPm) 95,57 78,42 76,30 75,53 73,01 72,10 70,73 70,30 69,62 68,36 66,06 17,88 55,7 



 

 

4.3. Conversão da hesperidina na respetiva calcona 

A conversão da hesperidina na respetiva calcona com recurso a soluções aquosas 

alcalinas, atribui-se à formação do anião polifenolato. Em solução alcalina há a abertura 

do anel da 2,3-dihidropiranona, obtendo-se assim a calcona correspondente 

(Mauro et al, 1999) (Figura 18). 

 

 

Figura 18. Conversão da hesperidina na respetiva calcona 

 

 

 

 

A reação foi controlada por tlc (Cromatografia de camada fina), utilizando o 

clorofórmio como eluente até se verificar a formação de um novo composto.  



 

 

Para a identificação da calcona, realizou-se tal como descrito anteriormente na parte 

experimental, o teste de Shinoda que indicou a sua presença uma vez que se obteve um 

resultado positivo com a formação de uma solução incolor (Tabela 13). 

 

O composto obtido foi analisado no intervalo do infravermelho médio 

 (4000 – 700 cm
-1

). Esta técnica serviu como método para identificar as mudanças nos 

grupos funcionais esperadas da conversão de flavanona para calcona. Pelo espetro 

obtido foi possível verificar as diferenças estruturais ocorridas na molécula, 

nomeadamente: 

- Perda de intensidade do modo a 790-800 cm
-1

,
 
atribuído ao modo de elongamento 

C9-O-C2), devido ao desaparecimento deste grupo; 

- Aparecimento de ombro a 1600 cm
-1 

devido
 
ao modo C=C), correspondente à dupla 

ligação que se forma; 

- Desvio do 1630 cm
-1 

para frequência mais baixa, devido à conjugação do grupo C=O 

com o grupo C=C formado na reação.  

Todos os outros picos são semelhantes aos obtidos no espectro da hesperidina, uma vez 

que a restante estrutura química da molécula se mantém. 

 

 

 

Tabela 13. Resultado do Shinoda teste da calcona. 

Shinoda teste Positivo 

 



 

 

 

Figura 19 Espectro de infravermelho comparativo hesperidina Vs calcona  
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5. Conclusão e Perspetivas futuras 

- As condições ótimas de extração de compostos bioativos da casca de citrinos 

corresponderam à razão volume de extratante/massa de amostra 64 mL / 2 g à 

temperatura ambiente. 

- A etapa de purificação dos extratos antioxidantes revelou-se desnecessária tendo em 

vista a aplicabilidade prática proposta. 

- O método de extração otimizado permitiu obter a hesperidina num rendimento de 48% 

com grau de pureza de acordo com os standards comerciais. 

- A conversão da hesperidina na sua respetiva calcona, também se revelou uma técnica 

rápida e eficaz uma vez que os testes efetuados permitiram a sua identificação. 

- Como perspetivas futuras, seria interessante tentar a conversão da calcona obtida a 

partir da hesperidina na respetiva dihidrocalcona e desta forma potencializa-la como 

edulcorante com aplicações na indústria alimentar.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Curva de calibração de ácido gálico, utilizada para determinar a composição em fenóis totais. 

 

Anexo 2: Curva de calibração de catequina, utilizada para determinar o conteúdo em flavonóides. 
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Anexo 3: Curva de calibração de ácido gálico, utilizada para determinar o conteúdo em orto-difenóis . 

 

Anexo 4: Curva de calibração utilizada para determinar a capacidade de neutralização de radicais livres 

(DPPH). 
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Anexo 5;Curva de calibração utilizada para determinar a capacidade de neutralização de radicais livres 

(ABTS). 
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RMN Hesperidina casca da toranja; 
1
H: δ 5,50 (d, J= 9,0,H2); δ 6,50 (s,H6); δ 6,91 (s, H8); 

δ 6,57-6,95 (m, H2’); δ6,57-6,95 (m,H5’); δ 6,57-6,95 (m,H6’); δ 4,98 (d, J= 8,0,H1’’’); δ 
3,20-3,90 (m,H2’’);  
δ 3,20-3,90 (H3’’); δ 3,20-3,90 (H4’’); δ 3,20-3,90 (H5’’);δ 4,50 (s,H1’’); δ 3,20-3,90 (H2’’’); 
δ 3,20-3,90 (H3’’’);δ 3,20-3,90 (H4’’’); 

δ 3,20-3,90 (H5’’’); δ 42,3 (s,H3); δ 3,50-3,90 (m,H6’); δ 1,10 (d, J=H6’’); RMN 
13

C:δ 196,2 
(C4); δ 163,8 (C5); δ 166,9 (C7); δ 163,0 (C9);δ 102,1 (C10); δ 131,4 (C1’); δ 146,7 (C3’ ); δ 
148,1 (C4’). 
 


