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Com o crescimento populacional a geração de resíduos, principalmente os 

sólidos urbanos tem aumentado significativamente em todo país. Com isso, a busca por 
ações que visam a sustentabilidade tem se tornado muito frequente na sociedade. Os 
resíduos orgânicos podem ser descritos como aqueles oriundos de restos de animais e 
vegetais. Eles são considerados poluentes devido a fácil proliferação de 
microorganismos, se não armazenados corretamente, podendo acarretar em patologias. 
Devido aos cursos de gastronomia, nutrição e gourmeterias, a Universidade do Sagrado 
Coração, possui um número significativo de geração de resíduos orgânicos. Boa parte é 
destinada ao pátio de compostagem da instituição, porém este não é suficiente para 
atender a grande demanda do material gerado. Pensando em uma maneira de 
aproveitamento de um resíduo sólido  gerado em grande quantidade na universidade 
foram realizados análises com foco na redução, reciclagem e reutilização. Foi observado 
que a casca da laranja, resíduo de maior consumo no local, poderia ser utilizada como 
matéria prima na produção de sabonetes artesanais, através da extração do óleo da 
mesma a fim de atribuir aroma ao sabonete. O método utilizado para a extração do 
limoneno foi a destilação por arraste de vapor, possibilitando a separação dos 
componentes da mistura (água e casca de laranja triturada) devido a diferença de 
características como o ponto de ebulição dos componentes, possibilitando a aplicação 
do óleo como essência nos sabonetes artesanais produzidos pelos alunos do curso de 
Engenharia Química da USC. 
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