
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

TÍTULO: ESTUDO DA VIABILIDADE DA PRODUÇÃO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DA EXTRAÇÃO DE
LIMONENO DE FRUTAS CÍTRICAS
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: ENGENHARIAS E ARQUITETURAÁREA: 

SUBÁREA: ENGENHARIASSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES METROPOLITANAS UNIDASINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): JOSIANE DE ARAUJO RODRIGUESAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): FERNANDA CRISTINA STORTE SANTOSORIENTADOR(ES): 



 
 

1. RESUMO 

Atualmente a biotecnologia vem sendo utilizada na indústria para 

aplicação de derivados de produtos naturais na fabricação, ou para 

melhoramento de processos de bens de consumo, podendo ser considerada 

como qualquer intervenção tecnológica a qual se faz uso de complexos 

biológicos, organismos vivos e provenientes destes, com o intuito de produzir 

ou alterar produtos e processos para atribuição específica. Devido à possível 

escassez de petróleo, novas tecnologias estão sendo exploradas como fontes 

de energias alternativas, sendo estudado o limoneno classificado como um 

monoterpeno monocíclico, conhecido como um produto adjacente da indústria, 

aderente em bioconversões de compósitos de máximo valor comercial, pode 

ser considerado um aditivo natural através do resíduo da laranja e limão, que 

promete melhorar e reduzir o custo do diesel brasileiro. Baseado nisso, o 

presente trabalho extraiu limoneno da casca de frutas cítricas, a fim de testar a 

viabilidade da produção de biocombustível. 

2. INTRODUÇÃO 

A biotecnologia está cada vez mais presente em nosso cotidiano 

através de produtos de diversos segmentos industriais, dentre eles, 

biocombustíveis como etanol, biogás e outros combustíveis a partir da 

biomassa, processos industriais menos poluentes, como recuperação de 

petróleo e biorremediação (MALAJOVICH, 2012). Sabe-se que tal avanço 

tecnológico é oriundo da preocupação com relação à escassez de jazidas 

petrolíferas.Raramente, a população reconhece a importância que este mineral 

apresenta para a sociedade nos dias atuais. Ele está presente em diversos 

segmentos industriais, além de ter se tornado a mais utilizada fonte de energia 

do mundo (CARDOSO, 2005).  

Devido à possível insuficiência de jazidas de petróleo, novos recursos 

energéticos estão sendo estudados para sanar tais necessidades, como por 

exemplo, os biocombustíveis que são fontes de energias renováveis, pois são 

produzidos com base em produtos agrícolas e outras fontes de origem orgânica 

a título de exemplo, o limoneno classificado como um monoterpeno 

monocíclico, detectado em diversas ervas e plantas, sendo o elemento 



 
 

principal dos unguentos das cascas de limão e laranja (JÚNIOR&PASTORE, 

2007). Nesta pesquisa, aborda-se o uso de limoneno extraído do epicarpo da 

laranja e do limão. 

3. OBJETIVOS 

Produzir um biocombustível através da extração de limoneno, 

proveniente de cascas de limão e laranja.  

4. METODOLOGIA 

Foi realizada a extração do limoneno por uma série de etapas; 

inicialmente higienizados as cascas de laranja pêra (Citrusaurantium L.) e de 

limão cravo (Citrusxlimonia) para a retirada do mesocarpo.  O epicarpo posto 

em um triturador, e seus fragmentos colocados em um balão volumétrico de 

250 mL, juntamente com 200 mL de água destilada; para dar inicio ao processo 

de destilação simples e de arraste a vapor.   

5. DESENVOLVIMENTO 

Através de testes realizados, considera-se que a destilação simples 

não concede resultado aceitável, em razão de não obter óleo essencial no 

processo. Porém nota-se que a destilação em arraste a vapor, mostrou-se mais 

satisfatória. Compreende-se que com a remoção do mesocarpo, a destilação 

seria mais assertiva obtendo mais êxito. Nota-se que a utilização de cascas em 

decomposição não é efetiva, visto que não apresenta resultado eficaz. 

 

Gráfico 1 - Resultados obtidos pela extração do limoneno através de 

destilação arraste a vapor. 
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6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Por intermédio de testes realizados, conclui-se que a destilação arraste 

a vapor é mais eficaz para obtenção do óleo com rendimento de solvente 200 

mL, chegando a um protocolo fixo, embora a amostra 2 atingiu um resultado de 

250 mL, visto que foi acrescentado 100 mL a mais do protocolo fixo devido ao 

alto aquecimento da manta. 

 

Gráfico 2 - Resultados obtidos através da extração do limoneno. 

Os próximos passos serão a separação das substâncias óleo-água 

com adição de n-hexano, e posteriormente a transesterificação. 
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