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Introdução 

O Brasil apresenta um grande potencial para a 
produção de biodiesel, devido à sua enorme 
extensão territorial com áreas produtivas e a 
existência de diversas oleaginosas como opções de 
matérias-primas, que tem facilidade adaptação a 
variedade de clima e solo. Mesmo com a biodiver-
sidade de oleaginosas no país, ainda existem 
plantas nativas que são pouco conhecidas ou 
divulgadas, tornando-se imprescindível a realização 
de estudos para se avaliar a capacidade de 
produção destas espécies de acordo com a vocação 
regional para produção e consumo de combustíveis. 
Sabendo disso obteve -se o biodiesel via catalise 
homogênea com o óleo vegetal derivado da 
semente da Dioclea violacea Mart., espécie 
conhecida popularmente como olho-de-boi. 

Resultados e Discussão 
Realizou-se a extração do óleo contido da castanha 
da Dioclea violacea via soxleth, logo após fez-se a 
transesterificação com hidróxido de sódio e metanol, 
onde obteve-se o biodiesel, o qual foi caracterizado 
em cromatografia por camada delgada (CCD) 
(Figura 1) e gasosa (CG) (Figura 2), onde na 
primeira calculou-se o fator de retenção (Rf) que 
apresentou um valor de 0,47 cm para o óleo e 0,74 
cm para o biodiesel, comprovando que ocorreu a 
transesterificação, isso devido ao biodiesel possuir 
uma cadeia mais curta que o óleo sendo assim mais 
apolar, o que é comprovado pelo CG que aponta 
picos cromatográficos com baixos tempo de 
retenção característicos do biodiesel, onde o éster 
encontrado em maior quantidade foi o esteárico com 
45,5%. 
 

 

Figura 1: Placa de CCD contendo o óleo de Dioclea 
violacea (A) e biodiesel (B).  

 

 

 
Figura 1.  Cromatograma da reação de 
transesterificação do óleo de Dioclea violacea via 
catalise homogênea. 
 
Tabela 1. Composição em ácidos graxos do óleo da 
Dioclea violacea (% m/m de ésteres metílicos). 
 
 
 
 
 
Tabela 1.  colocar título. 

 
 
 
 

Conclusões 

 A Dioclea violacea é ainda uma planta 
desconhecida, mas pôde se observar que é possível 
a sua utilização para a obtenção do biodiesel, onde 
foi total conversão dos triglicerídeos em ésteres 
comprovadas pelas técnicas cromatografia em 
camada delgada (CCD), cromatografia gasosa (CG). 
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