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INTRODUÇÃO: 

O Brasil é o maior produtor mundial de laranja (BRASIL AGRO, 2019). No entanto, 

durante o seu processamento, metade do seu peso é de resíduos (WILKINS et al., 2007), nos 

quais estão presentes diversos ingredientes de valor comercial expressivo. Destacam-se os 

óleos essenciais extraídos da casca, utilizados como insumos na indústria de alimentos, 

bebidas, entre outros (PEREIRA et al., 2008). 

Os óleos essenciais de cítricos têm 85 a 99% de compostos voláteis em sua composição, 

sendo o principal composto o limoneno, que corresponde a 90% de todo óleo essencial (WANG 

et al., 2019). O óleo essencial de laranja é muito utilizado devido a seus derivados mais notáveis, 

como α-terpineol, mentol, carvona, limonene-1,2-diol e álcool perílico (ROTTAVA et al., 2011), 

além de apresentarem características de aroma e aplicação na área de saúde, despertando o 

interesse tanto de pesquisadores quanto das indústrias. Um dos principais interesses ocorre 

pela presença do α-terpineol, que está presente nas formas enantioméricas S-(–)-α-terpineol e 

R-(+)-α-terpineol (SALES; FELIPE; BICAS, 2020). 

Para concentrar óleos de cítricos, diversos procedimentos são utilizados, como 

destilação a vácuo, extração com álcoois, uso de solventes de diferentes polaridades e 

cromatografia preparativa (MENDES; OLIVEIRA; ULLER, 1997). De acordo com Mendes et al. 

(1997), estes métodos possuem desvantagens, como a necessidade de remoção dos solventes 

orgânicos e a degradação térmica do produto, o que desperta o interesse em processos 

alternativos, como o fracionamento com fluídos supercríticos. Este processo pode ocorrer 

através de adsorventes, redução de pressão sequencial ou fracionamento em coluna (DOS 

SANTOS, 2021). O fracionamento com CO2 supercrítico pode ter o potencial de obter α-

terpineol, um composto nobre que apresenta aplicabilidade em indústrias farmacológicas e 

alimentícia, mais concentrado a partir de óleos essenciais de laranja.  
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Uma das possíveis formas de realizar o fracionamento de óleos essenciais é a adsorção. 

Este processo consiste na  capacidade de determinados sólidos em concentrar, na sua superfície, 

substâncias existentes em fluídos líquidos ou gasosos, possibilitando a separação dos 

componentes desses fluídos (NASCIMENTO et al., 2020). Dessa forma, o objetivo deste trabalho 

é promover a separação de α-terpineol e limoneno a partir de uma mistura enriquecida destes 

compostos, por meio da adsorção com CO2 supercrítico (SFA – Supercritical Fluid Adsorption). 

METODOLOGIA: 

O trabalho teve como matéria prima uma mistura composta por 60% de óleo essencial de 

laranja e 40% de α-terpineol (m:m), e foi dividido em quatro etapas: i) solubilização da mistura em 

CO2 supercrítico; ii) separação de α-terpineol e 

limoneno por adsorção com CO2 supercrítico; iii) 

caracterização das frações por cromatografia gasosa; 

iv) análise estatística. Esse trabalho foi realizado no 

Laboratório de Alta Pressão em Engenharia de 

Alimentos (LAPEA) do Departamento de Engenharia 

e Tecnologia de Alimentos (DETA/FEA) e no 

Laboratório de Biotecnologia de Alimentos do 

Departamento de Ciência de Alimentos e Nutrição 

(DECAN/FEA) da Faculdade de Engenharia de 

Alimentos da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). 

2.1 Solubilidade da mistura em CO2 supercrítico 
A mistura modelo é composta por óleo essencial de laranja e α-terpineol (60:40, m:m), 

com a finalidade de simular um possível produto da biotransformação do óleo essencial de 

laranja. No entanto, para realizar o processo de adsorção, a mistura foi totalmente solubilizada 

em CO2 supercrítico (SC-CO2). Usando o método de DOS SANTOS et al. (2019), com algumas 

modificações por MELO et al. (2022), a mistura contendo óleo essencial de laranja e α-terpineol 

foi solubilizada em uma pressão de 10 MPa e temperatura de 40 ºC, para então ser submetida à 

SFA.  

2.2 Adsorção com CO2 supercrítico 
 O estudo da cinética de SFA teve como objetivo definir a razão (S/F -Solvent to Feed) 

entre a massa de CO2 e a massa de mistura utilizada na adsorção. Ao realizar esse estudo o 

processo foi otimizado, como já feito por DOS SANTOS et al. (2019). 

Figura 1 - Sistema de solubilidade e de adsorção em meio 
supercrítico - Fonte: Autoria própria 
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 A cinética de SFA foi realizada inserindo dez gramas de mistura na célula de solubilidade 

e pressurizando-a com SC-CO2 a 10 MPa e 40 ºC, condição na qual obteve-se uma maior 

solubilidade da mistura de óleo essencial de laranja e α-terpineol, segundo MELO et al. (2022) 

Primeiramente, a célula foi pressurizada com CO2 e, em seguida, aquecida. Após atingir as 

condições de solubilização, um tempo estático de 15 minutos foi adotado porque, segundo 

estudos realizados por SOVOVÁ et al. (2001), este é um tempo adequado para estabilizar e 

garantir a completa solubilização dos compostos solúveis em CO2 na condição estabelecida. 

 Em seguida, a mistura foi conduzida a uma coluna de adsorção acoplada à célula de 

solubilização, contendo zeólitas (Mesh: 200-

250), que foi o adsorvente adotado para este 

trabalho. Algodão foi utilizado como filtro e a 

compactação do leito de zeólitas foi realizada 

manualmente. Uma vez preparado o leito de 

adsorção, iniciou-se a passagem de CO2 

supercrítico, juntamente com a mistura nele 

solubilizada, na pressão de 10 MPa. Na cinética 

de SFA, foi fixada uma variação do volume de 

CO2 e, no instante que a primeira gota de extrato 

é observada no frasco de coleta, iniciou-se a 

contabilização do volume. Ao atingir o volume 

final de CO2 determinado, a fração foi retirada, 

pesada na balança analítica e, em seguida, analisada por cromatografia. Para este processo 

foram definidas nove condições realizadas em duplicata, que estão apresentadas na Tabela 1. 

2.3 Análise das frações por cromatográfica gasosa 
 As frações obtidas na SFA foram analisadas em termos das concentrações de limoneno 

e α-terpineol, de acordo com a metodologia descrita por BICAS, et. Al. (2008), com algumas 

modificações, em cromatógrafo a gás HP-6890 equipado com detector de ionização de chama. 

A quantificação desses compostos ocorreu através de uma curva de calibração, na qual há pontos 

de diferentes concentrações de padrões com elevada pureza para o R-(+)-α-terpineol e R-(+)-

limoneno, utilizando álcool etílico como solvente e decanol como padrão interno. 

2.4 Análise estatística 
Os resultados dos experimentos em duplicata foram submetidos a uma Análise de 

Variância (ANOVA) e, em seguida, aplicou-se o teste de Tukey a 5% de probabilidade, com a 

finalidade de entender possíveis diferenças significativas no processo. A análise dos dados foi 

realizada no Software MINITAB® (Release 16.1.0, Minitab Inc.). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Tabela 1 – Planejamento para as variáveis do 
processo de SFA 

Condição Temperatura 
[ºC] 

Massa de 
adsorvente [g] 

1  

40 

6 

2 9 

3 12 

4  

50 

6 

5 9 

6 12 

7  

60 

6 

8 9 

9 12 
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Para o processo de SFA realizou-se 

primeiramente um estudo cinético, cuja curva é 

observada na Figura 3, no qual torna-se possível a 

definição de uma razão mássica entre o CO2 e a 

mistura de α-terpineol e óleo essencial de laranja. 

Nota-se que, após aproximadamente 35 minutos de 

processo, a massa da fração coletada permaneceu 

praticamente constante. Esse tempo corresponde a 

um volume médio de CO2 de 0,0905 m³, medido em 

um totalizador de gás, que foi convertido em massa 

utilizando a conversão do National Institute of Standards and Technology (NIST, 2022) segundo 

o qual a densidade do CO2 em condições ambientes (1 atm e 25 °C) é 1,8080 kg/m³. Logo, a 

massa calculada de CO2 utilizado foi de 163,624 g e, portanto, o S/F foi de 1,64 kg CO2/kg de 

mistura. 

3.1 Fracionamento da mistura 
A Tabela 2 apresenta o percentual de voláteis das frações obtidas por SFA nas diferentes 

condições, a partir da mistura óleo essencial de laranja + α-terpineol (60:40, m:m) inserida na célula de 

solubilidade a uma pressão de 10 MPa e 40 °C. Os resultados foram submetidos ao teste de Tukey 

(teste de comparação de médias) para comparar e identificar possíveis diferenças significativas entre as 

condições de temperatura e massa de adsorvente 

avaliadas.  

A partir destes resultados, observa-se que as 

concentrações de α-terpineol nas condições de 40 

e 50 °C foram maiores do que aquelas 

concentrações de limoneno na mistura. Ao 

comparar essas concentrações de α-terpineol com 

a que havia na mistura original, também se 

percebe que, através do fracionamento, este 

composto foi realmente concentrado nas frações. 

Por outro lado, a partir dos 6 g de zeólita a 60 °C, 

observa-se que o percentual de limoneno foi maior 

do que o do α-terpineol.  

A adsorção é uma operação de transferência 

de massa que permite que materiais sólidos 

acumulem compostos alvos que estão presentes 

em substâncias líquidas ou gasosas na sua superfície, separando-os destas substâncias (CARVALHO 

et al., 2022). Pode-se perceber que as zeólitas utilizadas em diferentes temperaturas promoveram uma 

Tabela 2 - Percentual de voláteis da mistura óleo 
essencial de laranja + α-terpineol (60:40, m:m) 

obtida a partir das frações adsorvidas pelo 
fracionamento por adsorção supercrítica (SFA) 

Condição Percentual de voláteis [%] 
Mistura original 61,82 30,50 

T [ºC] 
Massa de 
Zeólita [g] 

Limoneno α-terpineol 

 
40 

6 29,81±34,06A* 53,47±26,64B 

9 28,34±34,41A 54,51±27,38B 

12 30,82±34,05A 53,65±28,23B 

 

50 

6 33,30±32,35A 52,62±28,06B 

9 31,87±38,15A 53,14±31,96B 

12 41,67±23,67A 45,12±20,28B 

 

60 

6 47,62±12,42A 39,95±10,94B 

9 53,56±3,67A 34,75±3,05B 

12 54,89±5,51A 33,88±4,59B 
*Médias e desvio padrão com letras diferentes nas colunas, 

diferem estatisticamente pelo Teste de Tukey (5%) 

Figura 2 - Cinética de SFA da mistura de óleo essencial de 
laranja e α-terpineol a 10 MPa e 40 ºC, a partir da mistura 

solubilizada em SC-CO2 
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separação entre o limoneno e α-terpineol presentes na mistura. Geralmente, os adsorventes possuem 

um grau de porosidade e são classificados com sua estrutura (MATTEA & CARDARELLI, 2008). A zeólita 

utilizada neste trabalho tem um Mesh em torno de 200 a 250 em seu tamanho de partícula, o que pode 

ter proporcionado um fracionamento e maior concentração de α-terpineol nas condições de 40 e 50 °C. 

CONCLUSÕES: 

A partir da mistura óleo essencial de laranja + α-terpineol (60:40, m:m), inicialmente solubilizada 

em CO2 supercrítico, foi possível avaliar o processo de fracionamento com adsorção com CO2 

supercrítico destes dois compostos. O tempo de duração dos experimentos de SFA foi determinado com 

base em uma cinética de fracionamento, na qual verificou-se que a massa de mistura recuperada se 

estabilizou a partir de 35 minutos de processo cinético. 

As melhores condições de SFA, visando à maior concentração de α-terpineol, foram obtidas a 40 

e 50 °C em todas as massas de zeólitas avaliadas. Porém, outras condições podem ser estudadas a fim 

de obter maiores concentrações de α-terpineol, assim como outros adsorventes podem ser testados.  
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