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Introdução 

As frutas cítricas são uma fonte conhecida de 

nutrientes benéficos para a saúde humana.
1
 Os 

resíduos gerados pelo processamento industrial 

dessas frutas representam uma fonte rica de 

polifenóis e fibras alimentares.
1
 Estudos recentes 

demonstram que substâncias químicas presentes 

nas cascas de frutas cítricas possuem propriedades 

antifúngicas, antimicrobianas, anticancer, dentre 

outras.
1
 Extração por fluido supercrítico foi utilizada 

para a obtenção do óleo das cascas de Citrus 

aurantium,  popularmente conhecida como laranja-

da-terra. Os parâmetros de extração utilizados 

foram 483 bar de pressão, 50 ºC de temperatura, 

sob uma vazão de 40g/min. de CO2, durante 60 

minutos. O óleo obtido foi submetido à 

cromatografia no modo flash utilizando uma coluna 

de sílica gel de 10g. A separação foi realizada com 

hexano (A) e acetona (B) no seguinte gradiente de 

eluição: 100% A por 4 minutos, aumento linear para 

10% B durante 1 minuto, percentagem de B mantida 

por 7,5 minutos, seguida de aumento linear de %B 

para 40%  por 3,5 minutos, mantendo-se esta 

composição por 14 minutos. A proporção de B foi 

aumentada linearmente para 100% durante 6 

minutos e mantida por 2 minutos. A composição da 

fase móvel foi retornada às condições iniciais, por 2 

minutos. A vazão foi de 12 mL/min e as frações 

foram coletadas e monitoradas à 254 e 330 nm.
3
 A 

fração majoritária obtida foi analisada por CLAE no 

modo semipreparativo usando-se uma coluna de 

C18 (250 x 6 mm, 5 µm). Foi usado um gradiente de 

eluição de acetonitrila em ácido fórmico aquoso a 

0,1% e vazão de 1,7 mL/min. A identificação das 

substâncias isoladas foi realizada por RMN uni e 

bidimensionais a 500 MHz em CDCl3 e por 

Espectrometria de Massas.  

Resultados e Discussão 

A Figura 1 mostra o cromatograma obtido pela 

separação em cromatografia flash em sílica gel e 

monitorado a 254 e 330 nm.  

Após a purificação da fração majoritária por HPLC, 

obteve-se o isolamento de duas cumarinas 

identificadas como isomeranzina e hidrato de 

meranzina, baseando-se em dados da literatura 

(Figura 2).
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Figura 1 – Cromatograma no modo flash do extrato 

da casca de laranja-da-terra.  

 

 

Figura 2 – Cumarinas isoladas do extrato da casca 

de Citrus aurantium (laranja-da-terra).  

     

 

Conclusões 

Duas cumarinas preniladas foram isoladas do óleo 

das cascas de Citrus aurantium (laranja-da-terra), 

obtido por extração com CO2 em condições 

supercríticas e caracterizadas por métodos 

espectroscópicos/espectrométricos.  
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