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A bioprospecção de espécies tropicais visando à obtenção de óleo que venha 

complementar aquele já produzido a partir das oleaginosas tradicionais adquire cada vez 

mais relevância. Pensando nesse contexto e na diversidade de plantas da flora brasileira 

que ainda é inexplorada para esta finalidade, este trabalho objetivou avaliar o tamanho 

das sementes em relação ao rendimento de óleo e a composição química de ácidos 

graxos das sementes de Allophylus quercifolius Radlk. e Paullinia spicata Benth. 

(Sapindaceae). Foram medidos comprimentos, larguras e espessuras de 50 sementes 

com paquímetro Starrett com precisão de 0005”/0.01mm e aferição dos pesos das 

sementes foi feita através de balança analítica. O óleo das sementes foi extraído em 

Soxhlet durante 8 h com n-hexano, hidrolisado com solução metanólica de NaOH e 

metilados em solução metanólica de trifluoreto de boro. Os ésteres metílicos dos ácidos 

graxos foram analisados em cromatográfo em fase gasosa Shimadzu 5117-A e os ácidos 

identificados por comparação de tempos de retenção com padrões autênticos. O peso e 

rendimentos de óleo obtido das 50 sementes de A. quercifolius foram 1,89g e 54,09%, 

respectivamente, enquanto as sementes de P. spicata pesaram 7,41g e forneceram 

25,6% de óleo. No óleo de A. quercifolius predominaram os ácidos oléico (31,6%), 

araquídico (25,06%) e gondóico (21,53%) e, no de P. spicata predominou o ácido 

gondóico (46,92%). Apesar de possuir sementes menores, a espécie A. quercifolius 

apresentou um rendimento de óleo mais elevado do que P. spicata. As duas espécies 

apresentaram o ácido gondóico entre os ácidos graxos majoritários. O ácido gondóico 

está presente em uma concentração superior a 25% em oito de treze espécies analisadas 

da família Sapindaceae.  

 

Palavras-chaves – Óleo vegetal, Ácidos graxos, Sementes. 
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