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RESUMO 

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

causados ao meio ambiente (fauna e flora), 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 (um biocombustível produzido a 

partir de matéria orgânica - limoneno), que possa ser aplicada no lugar do petróleo e 

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

fósseis. Os testes da pesquisa foram 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. 

INTRODUÇÃO 

           A utilização do petróleo, como recurso energético, data a idade de 4000 mil 

anos a.C. Este produto chegou a ser denominado de diversas formas: nafta da Pérsia, 

óleo de são Quirino, betume, entre outros. Então era utilizado em diversas atividades, 

como na pavimentação da Roma antiga, para vedar reservatórios Incas; acender 

fogueiras de Sacerdotes Hebreus; embalsamar corpos; impermeabilizar construções 

e palácios; construir embarcações; e até mesmo para incendiar lanças de guerra 

(PETRÓLEO FONTE DE ENERGIA, 2017).  

Nos anos 30, o petróleo se tornou o principal produto a ser utilizado nas 

indústrias petroquímicas, para desenvolver equipamentos, bens e produtos. Com o 

surgimento e o desenvolvimento do sistema de estradas e rodovias, a gasolina se 

tornou o subproduto preponderante, advindo do petróleo. No ano de 1930, cerca de 

30% do consumo de energia mundial era a base de petróleo (CEPA, 2017).  

A complexidade da retirada do petróleo traz grandes perigos para o meio 

ambiente iniciando pelo processo de extração seguindo por transporte, refino, até o 

consumo de seus derivados, com a produção de gases poluentes. Os piores prejuízos 

ao ambiente na condução de combustível, com grandes vazamentos em oleodutos e 

navios petroleiros (COM CIÊNCIA, 2002).  

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, pois os problemas ambientais estão cada vez maiores e 

mais próximos da realidade mundial (BIOCOMBUSTIVEL, 2017). 

A produção de limão vem aumentando ao longo dos anos. Em 2016, o país 

vendeu 96,6 mil toneladas de limão, 45,4% acima do volume de 2011. Através-de uma 

cadeia de produtores organizada e unida, o limão tem uma enorme possibilidade de 

ser outro grande caso de sucesso da fruticultura brasileira, segundo os dados mais 

recentes da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura 

(MOITINHO, 2016).  

OBJETIVOS 

 O objetivo desta pesquisa é analisar a viabilidade do limoneno, como potencial 

de se formular um biocombustível, menos poluente e de baixo custo. 

METODOLOGIA 

 Por meio de estudos para se obter o limoneno, criou-se uma metodologia que 

consistiu em: descascar o limão e realizar a raspagem da parte branca da casca, que 

se chama mesocarpo, para remover a proteína contida nessa película. Com isso, 

restou apenas o epicarpo que foi triturado no liquidificador e, em seguida, pesado para 

saber a quantidade de material adquirido (quanto mais triturada estiver a casca, 

melhor a extração). 

DESENVOLVIMENTO 

 Inicia-se o teste inserindo o material triturado no balão de 3 vias de 500ml, 

adicionando 200ml de água destilada até cobrir as cascas. Após isso, coloca-se o 

balão sobre a manta aquecedora, regulada para a temperatura ambiente de 27ºC que, 

ao ser ligada, atingiu aproximadamente 95ºC de temperatura máxima. Após 30 

minutos, a mistura entrou em ebulição e iniciou-se a liberação de vapor, e com 2 horas 

de teste, o produto condensou e voltou ao estado líquido (água e limoneno). Por último 

foi retirado o óleo do balão de recolhimento e armazenado em uma proveta de 100ml. 

 Até o presente momento, foram extraídas 2 amostras de limoneno. A amostra 

GTMS1 obteve 47ml de óleo e a amostra GTMS2 gerou 65ml. Os próximos passos 

foram: dividir cada amostra em pequenas partes iguais. A GMTS1 foi dividida em duas 

partes iguais de 23,5ml cada em um Becker de 100ml. A GTMS2 foi dividida em duas 

partes de 32,5ml cada. Em seguida, adicionou-se a mesma quantidade de n-hexano 



em cada amostra. Feito isso, cada amostra foi colocada em um filtro separador para 

que o n-hexano retire do óleo toda a água restante. Após esta etapa, será realizado 

teste no rota-evaporador com temperatura de 90ºC que irá retirar possíveis 

concentrações restantes de água que o processo anterior não foi capaz de remover. 

É necessário fazer este procedimento, pois o produto final não pode conter níveis de 

água que possa prejudicar a sua qualidade 

CONCLUSÕES PARCIAIS 

 As amostras apresentaram boa extração do óleo no processo de destilação à 

vapor. Foram acumulados 250ml para a realização da transesterificação (processo no 

qual, até a conclusão deste relatório, não havia sido feito. Sendo, então, apresentados 

os resultados na apresentação do projeto) e após esta etapa, realizar-se-ão os testes 

de octanagem para, posteriormente, ensaio de funcionamento em motor. 
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