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1. RESUMO 

Tendo em vista as dificuldades de exploração e extração do petróleo sendo 

ele, poluentes e caro que tem a capacidade de perturbar a qualidade do ar e 

colabora para o fenômeno do efeito estufa, diversos países consideram 

necessário a curto e médio prazo, um progresso de aplicação de estudo de 

formas economicamente viáveis, para novas formas de fontes renováveis de 

energia. Portanto, o objetivo da presente pesquisa é analisar a viabilidade do 

limoneno, como fonte para a produção de biocombustível, visando a diminuição 

do uso do petróleo, e incentivando a produção de energia limpa no mundo, 

colaborando com a redução de resíduos. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Nos dias de hoje a apreensão com o esgotamento dos combustíveis 

fósseis, associado à preservação e proteção do meio ambiente, tem 

despertado investida em novas fontes de energia sem que comprometam o 

meio ambiente, ou que seja de menor impacto ao mesmo. Além disso, busca-

se incentivar a produção de energia limpa no mundo, colaborando com o 

crescente problema dos resíduos (FERREIRA, 2013). 

Combustíveis fósseis costumam gerar altas quantidades de poluentes, 

que prejudicam a qualidade do ar e cooperam para o fenômeno do efeito 

estufa. Com isso a surgiram os bicombustíveis de origem biológica, preparados 

a partir de vegetais que, um dos benefícios mais relevantes é a baixa emissão 

de gases poluentes, como o óxido de nitrogênio e o monóxido de carbono 

(THOMAS, 2001). 

Através da produção do limoneno, obtido pela destilação da casca de 

laranja, sendo elas resíduos provenientes de uso para obtenção de suco; 

podemos obter um bicombustível renovável e limpo; a casca da laranja tem 

compostos fenólicos: bioativos, aproveitar esse resíduo para obter o limoneno 

acarreta uma grande melhoria ambiental (ARAUJO & FARIAS, 2003). 

 

3. OBJETIVOS 

Desenvolver um bicombustível através da casca de laranja descartada, 

usando o limoneno extraído. 



 

4. METODOLOGIA 

Foram coletadas cascas de laranja nos lixos de restaurantes, que foram 

higienizadas, e posteriormente transferidas para o balão de destilação onde se 

extraiu o limoneno das cascas, em seguida o limoneno passou pelo evaporador 

rotativo para purificação, após foi feita a separação de líquidos (limoneno/agua) 

e pela centrifuga, e por fim, será realizado o processo de transesterificação 

para separar glicerina do limoneno para que esse óleo possa ser usado como 

forte de energia. O método foi realizado em triplicata para corroborar os dados. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Aplicou-se a metodologia de destilação arraste a vapor, seguindo um 

planejamento de 3 horas de processo com 100 gramas de cascas trituradas e 

higienizadas com 300mL de água destilada, com a temperatura de 97ºC; o 

tempo de destilação foi protocolado, pois atende a necessidade de destilar toda 

a água. Para início da purificação da extração foi colocado em um funil de 

separação com 50% do liquido destilado mais 20mL de N hexano, foi agitado e 

passado pelo funil de separação a fim de liberar as fases; a fase aquosa foi 

transferida para o evaporador rotativo, o resultado passará pela centrifuga, e 

para concluir será realizado o processo de transesterificação.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Tabela 1: Resultados obtidos por destilação de arraste a vapor para obtenção 

do limoneno. 

Amostras 

Tempo de 

extração 

(minutos) 

Temperatura 

(ºC) 

Peso das 

laranjas 

(g) 

Liquido 

destilação/

água (ml) 

Rendimento 

 de extração 

(ml) 

CCT1 180 97 100 400 311 

CCT2 180 97 100 400 311 

CCT3 180 93 100 400 267 

 

A amostra do CCT1 com o rendimento de extração de 311 ml (tabela 1), 

foi retirado 50% dessa amostra para o teste de purificação, passando pelo funil 



e pelo evaporador rotativo que resultou em 1 ml do óleo limoneno, o mesmo 

aconteceu com a amostra CCT2. A Amostra CCT3 por não ter alcançado uma 

temperatura mais elevada, como as outras amostras, teve um rendimento 

menor no processo o qual foi será substituído por um novo teste de destilação, 

para que seja compatível com os demais testes (gráfico 1). 

 

Gráfico 1: Rendimento de extração pelo processo de 

destilação de arraste a vapor. 
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