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INTRODUÇÃO: 

O Brasil lidera a produção e exportação 

mundial de laranja, com uma estimativa de 15,7 

milhões de toneladas produzidas em 2020 (IBGE, 

2021). Mais de 70% da produção nacional é 

empregada na fabricação de suco e, para maior 

valorização da matéria-prima, o óleo essencial de 

laranja é extraído da casca concomitantemente com 

a extração do suco. Sendo o óleo um subproduto de 

uma das maiores indústrias do país, o Brasil 

também tem uma posição de destaque na produção 

e exportação do óleo essencial de laranja, um dos 

principais no mercado mundial (BIZZO et al, 

2009). 

O óleo essencial de laranja pode ser 

empregado nos setores de perfumaria, alimentício, 

farmacêutico e de limpeza (GAFF; ESTEBAN-

DECLOUX; GIAMPAOLI, 2020). Ele é extraído 

do epicarpo do fruto durante sua compressão para 

obtenção do suco, em que bolsas de óleo presentes 

na casca são rompidas; o óleo é removido da casca 

por jatos de água, gerando uma emulsão que 

posteriormente é centrifugada e purificada. Depois 

de isolado, o óleo passa por uma etapa de 

winterização, em que é resfriado até que as ceras e 

os ácidos presentes nele cristalizem e as ceras 

possam ser separadas, sendo usadas na produção de 

ração (YAMANAKA, 2005). 

A winterização, no entanto, é um processo 

lento, podendo levar de 3 dias a 3 meses para que 

as ceras se precipitem na forma de cristais e possam 

ser isoladas, dependendo de sua quantidade e 

composição, da temperatura e da matéria-prima 

(WATERS, 1993). As ceras são formadas 

geralmente por compostos terpênicos de grande 

massa molecular e baixo valor agregado, sem 

grande capacidade aromatizante ou de fixação de 

aromas, como é o caso de certos componentes de 

interesse presentes no óleo (MARQUES, 1997). 

Para a purificação do óleo essencial de 

laranja o processo de separação por membrana é 

uma alternativa interessante a ser estudada, pois é 

um processo de separação eficiente, com menor 

tempo de processo e geralmente mais econômico 

que os outros processos, por não envolver 

necessidade de mudança de fase do solvente. Os 

métodos de microfiltração e ultrafiltração vêm 

sendo utilizados para a separação física de acordo 

com o tamanho da molécula de interesse e da 

afinidade do composto alvo com os poros da 

membrana. As membranas de microfiltração são 

geralmente usadas para a separação de partículas 

de tamanho entre 0,5 e 1 μm, e as de ultrafiltração 

para a separação de substâncias cuja massa molar 

está entre 103 e 106 g/mol (JIRJIS; LUQUE, 2010). 

Portanto, a tecnologia de separação por membrana 

é uma alternativa promissora para a purificação do 

óleo essencial de laranja, como evidenciado na 

literatura (FINN & GABELMAN, 2016). 

MATERIAL E MÉTODOS: 

Análise microscópica 

A distribuição do tamanho das partículas 

foi medida usando um instrumento de difração de 

luz laser, Mastersizer S (Malvern Instruments, 

Malvern, UK).  Foi feita a suspensão do óleo de 

laranja em etanol, óleo de soja e isopropanol sob 
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agitação, e a distribuição do tamanho das partículas 

foi monitorada até que as leituras sucessivas se 

tornassem constantes. 

Desenvolvimento de unidade de filtração 

tangencial 

Para o início das atividades foi realizada a 

montagem da unidade experimental de filtração 

tangencial por membranas a ser utilizada, que 

contou com a aquisição e instalação de tanque de 

alimentação (1), tanque pulmão (2), bomba (3), 

módulo de filtração da membrana (4), manômetro 

(5), fluxômetro de líquido (6), banho de 

aquecimento/resfriamento (7), termopar (8) 

mangueiras e acessórios, como esquematizado na 

Figura 1. 

 

Figura 1: Esquema da unidade de filtração tangencial. 

 
Ensaio de microfiltração preliminar 

O primeiro teste de microfiltração com a 

membrana MV020 da fabricante Microdyn- Nadir 

foi realizado na unidade de filtração tangencial 

desenvolvida, a uma temperatura de 10 °C e 

pressão de 3 bar, variando-se os parâmetros de 

vazão em 18, 30 e 42 L/h e velocidade de rotação 

da bomba igual a 25, 30 e 35 Hz. 

Análise quantitativa de compostos voláteis 

Para a quantificação de voláteis na 

alimentação, no permeado e no concentrado, foi 

feita a amostragem em triplicata de cada fração e a 

volatilização em estufa a 60 °C, realizando-se a 

pesagem periodicamente, após 24, 48, 96 e 240 

horas. Desta maneira, a diferença entre as massas 

iniciais e finais corresponde à massa de compostos 

voláteis.  

 Com isto, foi determinado o fator de 

retenção mássico de compostos voláteis segundo a 

equação 𝐹𝑅 (%) = (1 −
𝑚𝑝

𝑚𝑎
) ∗ 100, em que mp é 

a massa de voláteis no permeado e ma a massa de 

voláteis na alimentação. 

RESULTADOS:  

Análise microscópica 

 

 

 

Figura 2: Imagem microscópica da dispersão do óleo 

essencial de laranja nos solventes (A) Etanol; (B) Óleo 

vegetal de soja; (C) Isopropanol 
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Com base na figura 3, pode se observar a 

ausência de bolhas de ar e as partículas de cera com 

nitidez, em alguns pontos com aglutinação, do óleo 

diluído em etanol. O óleo de soja, por outro lado, 

englobou as partículas de cera do óleo essencial de 

laranja, não sendo, portanto, um bom solvente de 

dispersão. Na diluição com isopropanol pode-se 

notar a formação de bolhas de ar, caracterizadas 

pela transparência, menor nitidez e formato 

circular. Dessa forma, o etanol foi selecionado 

como material dispersante, em razão de seu baixo 

custo e melhor performance na interação com o 

óleo de laranja em relação aos demais solventes. 

Na figura 4, é apresentada a relação entre o 

volume de óleo essencial e tamanho das partículas 

de cera. 

 

Figura 3: Gráfico do volume das partículas pelo 

tamanho das partículas, todas as curvas são repetições 

do óleo de laranja. 

 

Pôde-se observar a partir das curvas que as 

amostras apresentaram, em sua maioria, partículas 

de cera com tamanho entre 450 e 700 µm, 

evidenciando a microfiltração como um processo 

promissor para a separação desta fração, sendo 

realizado o primeiro teste com uma membrana 

cujos poros medem 20 µm (MV020). 

 

Desenvolvimento de unidade de filtração 

tangencial 

A unidade de filtração tangencial por 

membranas que foi construída pode ser visualizada 

nas Figuras 5 e 6, composta por tanque de 

alimentação (1), tanque pulmão (2), bomba (3), 

módulo de filtração da membrana (4), manômetro 

(5), fluxômetro de líquido (6), banho de 

aquecimento/resfriamento (7), termopar (8) 

mangueiras e acessórios. 

 
Figura 4: Unidade experimental de filtração tangencial 

por membranas 

 

 

Figura 5: Bomba da unidade de filtração por membrana 

 

Ensaio de microfiltração preliminar 

O fluxo de permeado que foi medido no 

teste preliminar de microfiltração ao longo do 

tempo pode ser observado na Figura 7. 
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Figura 6: Gráfico do fluxo de permeado ao longo do 

tempo da microfiltração do óleo de laranja. 

Pode-se notar o decaimento do fluxo de 

permeado com o passar do tempo, até atingir valor 

aproximadamente constante. Para este teste, não foi 

definido um fator de concentração desejável a ser 

atingido e, a princípio, foi estudada a velocidade e 

potência da bomba da unidade de filtração 

tangencial. Tendo este ensaio como base, foi fixado 

o valor de 30 Hz de velocidade de rotação com que 

a bomba deve operar, e um fator de concentração 

igual a 2. 

Análise quantitativa de compostos voláteis 

A Tabela 1 contém os resultados do teor de 

voláteis contido nas frações da alimentação, permeado e 

concentrado obtidas a partir do ensaio preliminar. 

Amostra Especificação 
Massa 

inicial (g) 

Massa de compostos 

voláteis (g) 
Compostos 

voláteis (%) 
Média de compostos 

voláteis (%) 

1 Alimentação 9,34989 8,01357 85,70763934 

85,70763934 2 Alimentação  9,77924 7,53192 77,01948209 

3 Alimentação 8,14887 7,17804 88,08632363 

4 Permeado  10,70289 8,69948 81,28159777 

81,28159777 5 Permeado  10,756 9,54407 88,73252138 

6 Permeado  10,80644 8,25589 76,39787016 

7 Concentrado 10,32526 9,49304 91,93996083 

91,93996083 8 Concentrado 10,26244 9,41053 91,6987578 

9 Concentrado 8,41625 7,934 94,27001337 

Com base nos resultados, é possível 

concluir que a alimentação apresentou em média 

85,7% de compostos voláteis, a fração de 

permeado obteve aproximadamente 81,3%, e o 

concentrado uma média de 91,9%. Assim, tem-se 

um fator de retenção de aproximadamente 5,16% 

de compostos voláteis, isto é, a membrana de 

microfiltração reteve uma parcela muito pequena 

de compostos aromáticos, que devem, idealmente, 

se concentrar na fração de permeado. Apesar de se 

tratar de um resultado preliminar, pode-se dizer que 

se trata de um indicativo promissor da purificação 

por microfiltração. 

CONCLUSÃO 

Com base nas análises realizadas, foi 

determinado o etanol como melhor diluente para o 

óleo essencial de laranja para medir o tamanho das 

partículas pelo Mastersizer. Pôde-se observar os 

tamanhos de partículas de cera e, com isto, 

constatar a possibilidade de sucesso do processo de 

microfiltração para sua retenção.  

Apesar da falta de parâmetros bem 

definidos, o ensaio preliminar de microfiltração se 

mostrou eficiente do ponto de vista de permeação 

de compostos voláteis, responsáveis pelas 

propriedades aromáticas do óleo de laranja. No 

entanto, vê-se a necessidade de se utilizar outras 

técnicas de caracterização, como MEV, FTIR e 

DRX, para que seja constatado a viabilidade do 

processo para a remoção de ceras. 
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