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INTRODUÇÃO: 

A lima ácida (Citrus latifólia Tanaka), também denominada limão Tahiti, é um fruto de origem 

tropical que possui polpa espessa e firme, coberta por uma casca composta de duas frações distintas: 

o albedo e o flavedo (BRITO et al., 2017). Este fruto tem sido muito empregado como matéria-prima para 

importantes produtos e subprodutos resultantes de seu processamento industrial, sendo aplicado 

principalmente na produção de suco concentrado (SEBRAE, 2016). 

A indústria de suco concentrado é responsável por uma grande geração de resíduos, uma vez 

que utiliza apenas cerca de 50% da massa do fruto (BRITO et al., 2017). As cascas e sementes de 

cítricos são uma fonte rica de flavonoides naturais e contêm uma elevada concentração de compostos 

fenólicos, pectina, fibras e vitamina C. Desta forma, o emprego de subprodutos como matéria-prima nas 

indústrias alimentícia, farmacêutica e de rações pode ser uma alternativa eficiente para o aproveitamento 

dos resíduos agroindustriais e a redução do impacto ambiental (SANTOS et al., 2018). 

A extração com líquidos pressurizados (PLE - Pressurized Liquid Extraction) pode ser realizada 

usando solventes com polaridade moderada a alta (etanol, água e misturas de ambos), visando obter 

compostos com média a alta polaridade, como é o caso da maioria dos fenólicos presentes em frutas. A 

PLE é aplicada em pressões altas o suficiente para que o solvente possa permanecer no estado líquido 

em temperaturas elevadas, o que é vantajoso desde que os compostos de interesse não sejam 

termossensíveis, caso dos fenólicos em questão (TRIPODO et al., 2017). 

A extração assistida por ultrassom (UAE - Ultrasound Assisted Extraction) é uma ferramenta 

vigorosa em extrações de compostos bioativos. De forma rápida, eficiente e sustentável, as ondas 

mecânicas se propagam em ciclos de rarefação e compressão, tendo como resultado a cavitação. O 

meio de propagação sofre um aumento de pressão e temperatura pelo crescimento e colisões de 

microbolhas nos líquidos. Com a otimização do tempo, potência e temperatura do ultrassom, pode-se 
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chegar em compostos finais com semelhança na taxa de recuperação dos meios tradicionais 

(FERREIRA et al., 2020). 

A combinação de técnicas emergentes visa melhorar o processo de extração, aumentando a 

eficiência, diminuindo o tempo, o uso de solventes tóxicos e os gastos energéticos (BISOGNIN et al., 

2019). A UAPLE (Ultrasound-assisted pressurized liquid extraction) é uma proposta interessante para a 

obtenção seletiva de compostos bioativos de diferentes características a partir de resíduos industriais de 

frutas. Além de intensificar a recuperação dos compostos fenólicos, a sonicação é capaz de aumentar a 

eficiência do processo. Desta forma, o objetivo principal do trabalho foi realizar a extração de compostos 

fenólicos do resíduo do limão Tahiti através da aplicação de tecnologias emergentes combinadas.  

METODOLOGIA: 

A matéria prima utilizada nesse projeto foi a casca de limão Tahiti (Citrus latifólia Tanaka), um 

dos produtos resultantes do processamento de sucos. O material foi fornecido pela indústria CPKelco 

(Limeira, SP, Brasil). As amostras de cascas secas foram trituradas em um liquidificador e depois 

padronizadas com o auxílio de uma peneira granulométrica com abertura de 1,19 mm. Foram 

armazenadas em frascos herméticos e acondicionadas em freezer a -18 ºC até as extrações. 

Extração líquida pressurizada assistida por ultrassom (UAPLE - Ultrasound-assisted pressurized 

liquid extraction) 

Em uma célula de extração de aço inoxidável de 300 mL foram adicionados 4 g de cascas de 

limão. O solvente utilizado foi uma mistura de etanol e água (75%, 3:1, m/m) a 10 ± 1,0 MPa. Foram 

usadas as temperaturas de 70 e 90 ºC. A frequência ultrassônica foi fixada em 20 kHz e a potência 

variou entre 20, 60 e 99% da potência máxima do equipamento (160, 480 e 792 W, respectivamente).  

A UAPLE foi realizada durante 20 minutos. Após a extração, a mistura de solvente e extrato 

foi descomprimida em uma válvula micrométrica. O volume recuperado foi medido e o extrato foi 

armazenado em frascos escuros com fechamento hermético e protegidos da luz a -18 °C. 

Rendimento global (X0) 

O rendimento global de extração é a razão mássica entre soluto extraído e matéria-prima 

utilizada. A cada experimento, uma alíquota de 10 mL de extrato foi seca em estufa a 70 ºC até atingir 

massa constante. O X0 foi calculado como na Equação (1). 

𝑋0 (%) =  
𝑚𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜

𝑚𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎
 × 100       Equação (1) 

Onde o X0 = rendimento global de extração, mextrato = massa do extrato obtido no processo 

extrativo (kg) e mmassa = massa de amostra utilizada em base seca (kg). 

Fenólicos totais (FT) 

O conteúdo fenólico total (FT) foi determinado de acordo com o método de Folin-Ciocalteu, 

Singleton et al. (1999) com modificações. Inicialmente foram preparadas diluições de ácido gálico com 

concentrações de 0,02 a 0,2 mg/mL como padrão de calibração. A diluição ocorreu em água destilada 

até que a absorbância ficasse entre 0,1 e 0,9. Em sequência, o branco, o padrão de calibração e as 

amostras foram pipetados em microplaca transparente de 96 poços. 20 µL de Folin-Ciocalteu foram 

adicionados e, após 3 minutos de reação, acrescentou-se 20 µL de solução saturada de carbonato de 
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sódio. Para terminar o processo, foram pipetados em cada poço 140 µL de água destilada. Toda a reação 

ocorreu em temperatura ambiente e em local protegido de luz durante 120 minutos. A absorbância foi 

lida a 725 nm usando um leitor de microplacas (FLUOstar Omega BMG LABTECH GmbH, Ortenberg, 

Alemanha). O conteúdo fenólico total foi calculado como ácido gálico equivalente, e todas as amostras 

foram realizadas em triplicata. 

FRAP (Ferric reducing antioxidant power) 

A capacidade redutora férrica dos extratos foi determinada através do método FRAP de acordo 

com Benzie e Strain (1996) com algumas modificações. Cada extrato foi diluído em água destilada até 

que a absorbância ficasse entre 0,1 e 0,9. A solução FRAP foi preparada usando tampão acetato 0,3 M 

(pH 3,6), TPTZ 10 mM em HCl 40 mM e solução FeCl3 20 mM. Em seguida, a absorbância foi lida em 

595 nm em um leitor de microplacas (FLUOstar Omega BMG LABTECH GmbH, Ortenberg, Alemanha). 

A curva padrão de Trolox foi construída com concentrações variando entre 0,01 e 0,06 mg/mL. Os 

resultados foram expressos em mg de Trolox equivalente (TE) por g de matéria-prima em base seca. 

ORAC (Oxygen radical absorbance capacity) 

O método ORAC hidrofílico foi realizado de acordo com a metodologia de Ou et al. (2013) com 

adaptações. Alíquotas de 25 μL de amostra (extrato), padrão (Solução de Trolox: 5–25 μg/mL) (Sigma-

Aldrich, São Paulo, Brasil) ou branco (tampão fosfato 75 mm pH 7,4) foram distribuídas em uma 

microplaca preta de 96 poços. A seguir, foram adicionados 150 μL de solução de sal de fluoresceína de 

sódio (0,38 mg/mL) (Ecibra, São Paulo, Brasil) diluído em tampão fosfato 75 mM (pH = 7,4). Em seguida, 

a microplaca foi incubada no leitor de microplacas (FLUOstar Omega BMG LABTECH GmbH, Ortenberg, 

Alemanha) a 37 °C por 15 min. Por fim, 25 μL de solução de 2,2’-Azobis (2 – metilpropionamidina) 

dihidrocloreto (AAPH) (Sigma-Aldrich, Steinheim, Alemanha) (108 mg/mL) foram adicionados a cada 

poço. A fluorescência foi medida durante 101 minutos a 37 °C, com filtro de excitação de 485 nm e um 

filtro de emissão de 520 nm, e os dados foram processados pelo software de análise de dados Omega 

Mars 3.32R5. Todas as análises foram realizadas em quadruplicata, e os resultados foram expressos 

em mg de equivalente de Trolox (TE) por g de matéria-prima seca. 

Análise estatística 

As extrações foram analisadas estatisticamente usando análise de variância (ANOVA) a um 

nível de 5% de significância pelo teste de Tukey. Todos os experimentos foram realizados em duplicata 

e expressos pela média ± desvio padrão. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Extração líquida pressurizada assistida por ultrassom (UAPLE) 

Esse trabalho avaliou a influência da potência e da temperatura na extração de compostos 

fenólicos do limão Tahiti empregando etanol e água (3:1, m/m) como solvente a 10 MPa. 

Rendimento global (X0) 

A análise do rendimento global mostrou resultados variando entre 5,12 e 7,89%. Foram 

observadas diferenças significativas com o aumento da temperatura de 70 para 90 ºC nos diferentes 

níveis de potência, exceto na potência de 480 W. O rendimento aumentou com a elevação da 
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temperatura de 70 para 90 ºC até a potência de 480 W, apresentando uma queda entre 480 e 792 W na 

temperatura de 70 ºC. As temperaturas elevadas reduzem a viscosidade e a tensão superficial do 

solvente, aumentando sua penetração na amostra. Além disso, aumentam a solubilidade do soluto e 

facilitam a quebra das ligações químicas da matriz vegetal, intensificando a transferência de massa e o 

rendimento de extração (PAGANO et al., 2021). 

 Em relação aos níveis de potência, houve uma elevação do rendimento em 480 W e um 

decréscimo em 792 W na temperatura de 70 ºC.  Não foram observadas diferenças significativas entre 

os três níveis de potência a 90 ºC. A potência ultrassônica possui influência significativa no processo de 

extração graças aos efeitos de cavitação, que intensificam a difusão dos compostos de interesse e da 

turbulência interfacial, favorecendo a liberação do soluto da matriz para o solvente (ZABOT; VIGANÓ; 

SILVA, 2021).  

Conteúdo de fenólicos totais (FT) 

A análise de fenólicos totais apresentou resultados variando entre 2,93 e 4,97 mg GAE/g BS. 

Foram observados aumentos significativos no conteúdo fenólico total com a elevação da temperatura de 

70 para 90 ºC nos diferentes níveis de potência, exceto na potência de 480 W. O rendimento aumentou 

com a elevação da temperatura de 70 para 90 ºC até a potência de 480 W, apresentando uma queda 

entre 480 e 792 W na temperatura de 70 ºC. Em relação aos níveis de potência, houve uma elevação 

do rendimento entre 160 e 480 W e um decréscimo em 792 W na temperatura de 70 ºC.  Não foram 

observadas diferenças significativas entre os três níveis de potência a 90 ºC. 

FRAP 

Os resultados obtidos na análise FRAP variaram entre 18,86 e 24,87 mg TE/g BS.  A atividade 

antioxidante aumentou com a elevação da temperatura de 70 para 90 ºC a 160 W, porém não foram 

observadas diferenças significativas com a variação da temperatura para os demais níveis de potência. 

Em relação aos níveis de potência, houve uma elevação da atividade antioxidante entre 160 e 480 W na 

temperatura de 70 ºC. Entre 480 e 792 W não foram observadas diferenças significativas. A 90 ºC, não 

foram observadas diferenças significativas entre os diferentes níveis de potência.  

ORAC 

A análise ORAC mostrou resultados variando entre 41,00 e 62,01 mg TE/g BS. Houve diferença 

significativa com o aumento da temperatura de 70 para 90 ºC em todos os níveis de potência. Foram 

observadas diferenças significativas nos três níveis de potência a 70 ºC. Para os níveis de potência em 

90 ºC houve um aumento na atividade antioxidante entre as potências 160 e 480 W, e 792 W não teve 

diferença significativa.   

CONCLUSÕES: 

Esse trabalho combinou dois métodos emergentes de extração (PLE e UAE). Os resultados 

obtidos na UAPLE apresentaram diferenças significativas para as diferentes potências. No entanto, a 

temperatura foi o parâmetro de maior influência no processo, acarretando melhorias no rendimento 

global de extração, conteúdo fenólico total e na atividade antioxidante pelos métodos de FRAP e ORAC. 

A combinação de parâmetros físicos como pressão, temperatura e potência foram determinantes no 
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desempenho dos processos de extração, maximizando os rendimentos da extração e reduzindo o tempo 

e os gastos do processo. 

 

BIBLIOGRAFIA 

BISOGNIN, D. A.; DA LUZ, L. V.; LENCINA, K. H.; DOS SANTOS, C. O.; SAUTTER, C. K. Contents of 
total phenolics and flavonoids in and antioxidant activity of Ilex paraguariensis leaves. Pesquisa 
Agropecuária Brasileira, 54. https://doi.org/10.1590/S1678-3921.PAB2019. V54.00856. 2019. 

BENZIE, I. F. F.; STRAIN, J. J. The ferric reducing ability of plasma (FRAP) as a measure of “antioxidant 
power”: The FRAP assay. Analytical Biochemistry, 239, 70–76. 1996. 

BRITO, K. D., SANTOS FILHO, J. I., LIMA, H. B., NETO, E. P., & LIMA, F. C. DOS S. (2017). Estudo 
experimental do limão Tahiti (Citrus latifólia Tanaka): composição físico-química e de minerais da polpa 
in natura e do resíduo albedo. Revista Principia - Divulgação Científica e Tecnológica Do IFPB, 1(37), 
64. https://doi.org/10.18265/1517-03062015v1n37p64-70 

FERREIRA, B., BEIK, J., ALVES, S., HENRIQUE, F., SAUER, E., CHORNOBAID, C., BOWLES, S., & 
CHAVES, E. (2020). Extração assistida por ultrassom para determinação de lipídeos em alimentos: um 
experimento de laboratório. Química Nova. https://doi.org/10.21577/0100-4042.20170592 

OU, B.; CHANG, T.; HUANG, D.; PRIOR, R. L. Determination of Total Antioxidant Capacity by Oxygen 
Radical Absorbance Capacity (ORAC) Using Fluorescein as the Fluorescence Probe: First Action 
2012.23. Journal of AOAC INTERNATIONAL 96, 1372–1376. https://doi.or g/10.5740/jaoacint.13-175. 
2013. 

PAGANO, I.; CAMPONE, L.; CELANO, R..; PICCINELLI, A. L.; RASTRELLI, L. Green non-conventional 
techniques for the extraction of polyphenols from agricultural food by-products: A review. Journal of 
Chromatography A, 1651, 462295. https://doi.org/10.1016/j.chr oma.2021.462295. 2021. 

SANTOS, E. J.; GOMES, J. J.; SANTOS, D.; CARDOZO FILHO, L. Parâmetros de transferência de 
massa da extração do óleo de sementes de mangaba (Hancornia speciosa Gomes) e de graviola 
(Annona muricata L.) utilizando dióxido de carbono supercrítico. Scientia Plena, 14(6). 
https://doi.org/10.14808/sci.plena.2018.064206 2018. 

SEBRAE. Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. O cultivo e o mercado do limão. 
2016. Disponível em: http://m.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/o-cultivo-e-o -mercado-do-
limao,9e7a9e665b182410VngVCM100000b272010aRCRD. Acesso em: Jan. 2022. 

SINGLETON, V. L.; ORTHOFER, R.; LAMUELA-RAVENTOS, R. Analysis of total phenols and other 
oxidation substrates and antioxidants by means of folin-ciocalteu reagent. In L. Packer (Ed.), Oxidants 
and Antioxidants, Part A 299,152–178, 1999. 

TRIPODO, G., IBÁÑEZ, E., CIFUENTES, A., GILBERT-LÓPEZ, B., & FANALI, C. (2018). Optimization 
of pressurized liquid extraction by response surface methodology of Goji berry (Lycium barbarum L.) 
phenolic bioactive compounds. ELECTROPHORESIS, 39(13), 1673–1682. 
https://doi.org/10.1002/elps.201700448 

ZABOT, G. L., VIGANÓ, J., & SILVA, E. K. (2021). Low-Frequency Ultrasound Coupled with High-
Pressure Technologies: Impact of Hybridized Techniques on the Recovery of Phytochemical 
Compounds. Molecules, 26(17), 5117. https://doi.org/10.3390/molecules26175117  

https://doi.org/10.1590/S1678-3921.PAB2019.%20V54.00856.%202019
https://doi.org/10.18265/1517-03062015v1n37p64-70

