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RESUMO 

 A busca por novas fontes de energia sempre esteve em presente em 

nosso cotidiano, atualmente não só por fatores econômicos, mas também pela 

diminuição dos impactos ambientais causados pelos combustíveis fosseis, e um 

fator importante para o desenvolvimento econômico de um país é a 

disponibilidade de recursos energéticos de baixo custo, contudo, é de suma 

importância a existência dos biocombustíveis a partir de produtos obtidos da 

reciclagem. O biocombustível (derivado de biomassa) pode substituir 

parcialmente os combustíveis derivados de petróleo em motores a combustão.  

Este trabalho elucidou a produção de biocombustível, através das cascas de 

laranjas higienizadas e trituradas que se enquadram perfeitamente para a 

produção de óleo vegetal, foram destiladas em diferentes métodos de extração, 

variando cor, rendimento e outros parâmetros para ser obter-se o limoneno, óleo 

natural, pertencente à família dos terpenos. Os primeiros resultados mostraram 

que o melhor método para extração do limoneno em quesito de rendimento é a 

destilação soxhlet, sendo assim, esse resultado  passará pelo processo de 

transesterificação com a finalidade de obtermos um biocombustível e com isso  

diminuir o problema do lixo, através das cascas de laranjas oriundas dos lixos 

como resíduos.Com a ideia de utilizar todos os resíduos desse processo, após 

a destilação das cascas, que estão desidratadas, o resto das cascas irão para 

compostagem para ter maior otimização no processo de descarte total dos 

resíduos.  

 

1. INTRODUÇÃO 

Desde os séculos passados é abordado a importância da reutilização de 

materiais de consumo na sociedade, devido a quantidade volumosa de lixo no 

mundo (FARIA et al., 2002). Diante desse cenário é importante o estudo da 

conversão de substancias ao que parece comuns e sem valor em produtos 

oportunos, por exemplo, biocombustíveis. (ANP, 2010), pois é sabido a 

preocupação com o esgotamento de combustíveis fósseis aliada a proteção do 

meio ambiente, (FERREIRA, 2012) 

O aproveitamento de biocombustíveis, como fonte de energia limpa e 

renovável, como forma de diminuição aos combustíveis de origem fóssil é cada 

vez maior no Brasil e no mundo. (PARENTE, 2003, RAMOS et al., 2003), além 



disso um fator significativo para o desenvolvimento econômico de um país é a 

disponibilidade de recursos energéticos de baixo custo (LEAL; LEITE, 2007) 

Os benefícios que apontam frente as matérias não renováveis como 

petróleo são profusas. Normalmente os biocombustíveis são gerados a partir de 

óleos de frituras, gordura animal, soja e óleos vegetais. (KNOTHE et al., 2006) 

2. OBJETIVOS 

  Produzir um biocombustível através do óleo essencial da casca da laranja 

mediante ao processo de transesterificação.  Identificando o melhor parâmetro da 

matéria prima e das cascas para extração, extrair o óleo vegetal e transesterificar o 

mesmo, identificar quantidade e qualidade do óleo (massa especifica, densidade do 

óleo, índice de saponificação e ponto de fulgor). 

3. METODOLOGIA  

Primeiramente, para que o projeto se inicie é necessário fazer a coleta 

da matéria prima, que será recolhida em restaurantes e bares, as cascas serão 

trituradas e será retirado o mesocarpo das mesmas, com o objetivo de higieniza-

las e impedir que no processo de destilação seja extraído proteínas. Dessa forma 

de preparação das cascas, as mesmas foram transferidas para o processo de 

destilação com variação de parâmetros para aumentar o rendimento que já foi 

obtido desse teste, resultando em um liquido bifásico que deverá ser passado 

por uma separação, para isolar o óleo essencial e purifica-lo, para que não haja 

traços do solvente utilizado na extração. Para que o óleo extraído das cascas de 

laranjas tenha função de energia é necessário passar pelo processo de 

transesterificação, etapa final do processo de produção de biocombustível, em 

seguida o óleo passará por testes de viscosidade, densidade, fulgor, pH para 

que seja observado a qualidade do óleo extraído 

4. CONSIDERAÇÕES PARCIAIS 

 Foi identificado que para melhor qualidade do produto é de suma 

importância a retirada de umidade das cascas de laranja através da secagem 

após a higienização e trituração das mesmas, para maior quantidade do óleo 

as cascas trituradas não devem passar pelo processo de secagem 



 Para extração do óleo as cascas devem estar higienizadas, após a 

retirada de mesocarpo e trituradas deixando uma fina camada do mesocarpo 

para que não perca o x ato do óleo desejado. 

 O óleo vegetal foi extraído a partir da destilação arraste a vapor e pelo 

sistema soxhlet. 
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