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1. RESUMO 

Devido à grande complexidade do processo de exploração do petróleo e os 

problemas causados ao meio ambiente, este trabalho pesquisa um método 

viável e eficaz de se obter biocombustível através da extração do limoneno, 

advindo da casca do limão. Seria uma inovação no mercado de combustível, 

por tentar analisar e desenvolver uma nova fonte energética e renovável, que 

possa ser aplicada no lugar do combustível cuja origem é petróleo e seus 

subprodutos, como uma fonte mais limpa, menos poluente e sem o uso de 

fósseis. Os testes da pesquisa serão feitos no laboratório, inicialmente cortando 

a casca do limão e fazendo a destilação da mesma, com isso será feito a 

extração do óleo (limoneno) pela separação através da centrifugação e após 

este processo, os testes serão realizados para analisar a qualidade do 

combustível.  

Palavras-Chave: Energia Limpa; Limoneno; Renovável; Biocombustível; 

Limão. 

 

2. INTRODUÇÃO 

          A complexidade da retirada do petróleo acaba trazendo muitas ameaças 

para o meio ambiente, e consequentemente danos aos ecossistemas (COM 

CIÊNCIA, 2002). Mas pensando na eventual diminuição da demanda da 

produção, de produtos originados de petróleo, tem-se investido em novas 

fontes de combustível, que vai diminuir a utilização do petróleo (STORTE-

SANTOS, 2017). 

         O aumento no uso dos biocombustíveis está relacionado, principalmente, 

às questões do ambiente e no aumento do preço do petróleo. Ao longo dos 

anos, a procura por alternativas energéticas que sejam menos poluentes tem 

sido considerada indispensável (BIOCOMBUSTIVEL, 2017). Por isso um 

combustível produzido através de fonte renovável seria o ideal, pois não 

esgotaria recursos e seria menos impactante (MOITINHO, 2016). 

 

3. OBJETIVOS 

        Analisar a viabilidade do limoneno como um biocombustível, menos 

poluente e de baixo custo. 

 



 

4. METODOLOGIA 

          O limão foi descascado e feita a retirada do mesocarpo, para remover a 

proteína contida nessa película, realizada a pesagem, inseriu-se no balão de 

três bocas de 500 ml, adicionando 200 ml de agua destilada ate cobrir as 

cascas, colocou o balão sobre a manta aquecedora a 94ºC. As próximas 

etapas serão separar os solventes deixando apenas o óleo essencial requerido, 

depois da divisão, o óleo passará por um processo de transesterificação para 

tentar chegar ao biocombustível proposto.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

           O processo da extração do limoneno da Citrus aurantium L, foi realizado 

através de um destilador simples. Para analisar se teria realmente óleo 

essencial na amostra, foi feita a emulsão de solução saturada de H2O + NaCl 

para obter a separação da mistura heterogênea, e depois foi adicionado no 

funil de separação, posteriormente a mistura obtida não apresentou o óleo 

essencial limoneno, foi feita a tentativa também da emulsão com BaCl2 para 

averiguar-se teria o óleo essência. 

Após alguns testes, percebeu-se que o procedimento com o destilador 

simples, não daria resultados satisfatórios, então, após pesquisas optou-se em 

usar o destilador arraste a vapor, visto que este destilador é melhor para 

obtenção de óleo essencial.    

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES           

Os testes foram realizados em triplicata com destilação, com os dados 

dos três testes obtiveram-se os mesmos resultados, com isso pode se dizer 

que se chegou a um protocolo fixo.  

Feito estes testes foi visto que o método de extração usando o destilador 

arraste a vapor será muito mais eficiente em comparação a destilação simples, 

obteve-se melhores resultados e aproveitamento (Gráfico 1). Pois quanto a 

separação do óleo/solvente, é possível se dizer que o n-hexano teve uma 

melhor eficácia para a divisão de ambos, depois deste processo irá ser feito a 

transesterificação do produto obtido.  

 



 

 

Gráfico 1. Proporções obtidas nas extrações de limoneno através 

do processo de destilação por arraste a vapor. 
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