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Introdução 

As pesquisas no campo de biocombustíveis estão 

avançando, tomando uma proporção ampla 

atualmente. Fontes de energia renovável e que 

agridem menos o meio ambiente, estão recebendo 

destaque, as quais incluem produtos extraídos de 

plantas ou de origem animal sendo o biodiesel o 

biocombustível muito destacado atualmente 

juntamente com o bioetanol.
1 

Os ésteres metílicos 

ou etílicos de ácidos graxos, obtidos a partir da 

reação de transesterificação de triglicerídeos 

(biodiesel) devem preferencialmente ser produzidos 

a partir de fontes não alimentícias, portanto, é 

importante a identificação de fontes alternativas de 

oleaginosas.
2
 Muitas espécies vegetais de frutos 

encontradas no Estado de Mato Grosso do Sul, 

além de serem destinadas ao consumo in natura, 

podem também serem importantes matérias primas 

no mercado de oleaginosas, daí a importância de 

conhecer sua composição e sua estabilidade 

química.
 
Visando isto o estudo pretende aprofundar 

a potencialidades dos óleos de espécies cultivadas e 

nativas do Estado de MS. Estudaram-se as 

seguintes espécies: Dipteryx alata (Baru), Pachira 

aquatica (Castanha do Maranhão) e Terminalia 

catappa L. (Sete Copas). 

Resultados e Discussão 

Após a coleta dos frutos os mesmo foram 

submetidos à secagem a temperatura ambiente, 

posteriormente as amêndoas foram separadas. A 

extração dos lipídeos foi realizada através de um 

sistema Soxlhet utilizando hexano como solvente. O 

rendimento das extrações de Dipteryx alata (Baru), 

Pachira aquática (Castanha do Maranhão) e 

Terminalia catappa L. (Sete Copas), foram 

respectivamente, 32,9%, 17% e 36,6% 

considerando a biomassa livre de umidade. Estes 

valores são relativamente elevados ao comparar 

com o óleo de soja (18%), Dipteryx alata e 

Terminalia catappa encontram-se na faixa 

observada para o girassol (38-48%). A produção do 

biodiesel foi baseada na reação de conversão por 

transesterificação homogênea do óleo com álcool 

metílico, na presença de catalisador (aqui NaOH). 

Para a obtenção do biodiesel por transesterificação 

homogênea, o hidróxido de sódio foi dissolvido em 

metanol e adicionado ao óleo na razão molar de 1:6 

óleo:MeOH com 0,75% de catalisador seguido de 

aquecimento a temperatura de 60°C. O biodiesel 

metílico foi comprovado com a técnica de CCD, 

devido o fator de retenção de biodiesel ser maior do 

que o observado para os triglicerídeos do óleo. As 

amostras de biodiesel foram aplicadas sobre a placa 

de alumínio contendo sílica como fase estacionária, 

como fase móvel utilizou-se o eluente 

hexano/acetato de etila (95:5) utilizando como 

revelador etanol/ácido sulfúrico 10%, sob 

aquecimento. O rendimento dos biodieseis dos 

óleos foram para Dipteryx alata 85%, Pachira 

aquática 65 %, e para Terminalia catappa L. 82 %, 

apresentado os fatores de retenção (Rf) para o par 

óleo/biodiesel de 0,42/0,67, 0,20/0,34 e 0,12/0,30, 

respectivamente. 

Conclusões 

   O rendimento das extrações mostrou que 

resultados satisfatórios se sobressaindo a 

Terminalia catappa L com 36,6 %. Através de CCD 

pode-se observar a conversão do óleo obtido das 

castanhas em biodiesel pela  transterificação para 

ésteres metílicos, e pelo Rf mostrando se assim 

como possíveis  fontes para o emprego como 

biocombustível. Através da cromatografia gasosa 

determinou-se o teor de ésteres nas amostras, 

sendo estes superiores a 95%. Estudos estão em 

andamento, a fim de avaliar a aplicação destes 

óleos como matéria-prima para a indústria 

oleoquímica. 
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