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RESUMO 

Foi desenvolvida uma metodologia para quantificar o teor de óleo 
em sementes de mamona, a partir da determinação do índice de refração de 
soluções etanólicas de diferentes concentrações a diferentes temperaturas. Os 
resultados mostraram um comportamento linear entre índice de refração e 
concentração de óleo para cada temperatura, com um excelente coeficiente de 
correlação, permitindo, assim, a quantificação do teor de óleo de mamona por 
metodologia bastante rápida e precisa. 

Termos de indexação: mamona, óleo, índice de refração. 

1. INTRODUÇÃO 

As análises em sementes de mamona têm mostrado teor de óleo ao re
dor de 50% na matéria seca (TAMBASCIA et alii, 1984). Esse alto valor dificulta a 
determinação através do uso de extratores Soxhlet, devido a perdas durante 



moagem e manuseio das amostras, além do alto custo individual de cada análise 
quando se utiliza o solvente hexano. Visando definir técnica alternativa, desenvol
veu-se metodologia com igual eficiência, maior rapidez e economia (TAMBASCIA 
et alii, 1984), onde as sementes são desintegradas em presença de álcool etílico 
hidratado, evitando perdas de óleo e procedendo-se à extração a frio. O óleo de 
mamona cujo principal ácido graxo é o ácido ricinoléico, apresenta alta solubili-
dade em etanol (BOLLIGER, 1938). Após essa extração, a avaliação do óleo ex
traído poderia ser efetuada pela pesagem do resíduo após evaporação do álcool, 
processo difícil e que ocasiona alterações no óleo, ou algum método que dosasse 
a concentração nas soluções alcoólicas obtidas. Para tanto, aventou-se a hipóte
se da utilização do índice de refração das soluções para avaliar o teor de óleo, 
sabendo-se que esse índice é característico de cada óleo, sendo utilizado na iden
tificação desses compostos e como indicador de pureza, além de apresentar rela
ção linear com o índice de iodo de óleos e gorduras (TRIEBOLD & AURAND, 
1963). Embora não se encontrasse indicação para o pretendido na literatura, ha
via a conhecida aplicação para quantificar açúcares em soluções aquosas (TRIE
BOLD & AURAND, 1963) e caldo de cana (ZULLO & RAMOS, 1984), além de re
sultados preliminares satisfatórios. 

O objetivo deste trabalho foi o desenvolvimento de metodologia para 
determinação do teor de óleo de mamona em soluções alcoólicas por refratome-
tria 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

O óleo utilizado neste estudo foi extraído através de prensagem das 
sementes de mamona provenientes de campos experimentais da Seção de Olea
ginosas do Instituto Agronômico. 

Os ensaios foram realizados, misturando-se em diferentes concentra
ções, em massa, etano\ hidratado 96°GL e óleo de mamona Posteriormente, efe
tuou-se a leitura do índice de refração das misturas mantidas a temperatura cons
tante e conhecida. A avaliação foi efetuada utilizando refratômetro ABBE-3L, 
BAUSCH & LOMB. Foram realizadas determinações em sementes de mamona 
'Guarani', pelo método refratométrico proposto, após extração com etanol hidrata
do a frio (TAMBASCIA et alii, 1984) e com hexano, a quente, através de extrato-
res Soxhlet (TRIEBOLD & AURAND, 1963), para se ter informações sobre a apli
cabilidade da nova metodologia 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Soluções alcoólicas contendo 0 a 10% de óleo de mamona, em peso, ti
veram o índice de refração determinado a diferentes temperaturas, 20 a 25°C. Os 
resultados obtidos (Quadro 1) confirmaram a expectativa devido à existência de 



uma resposta linear entre o índice de retração e a concentração de óleo na mistu
ra, desde que a temperatura seja controlada As equações de regressão linear ob
tidas a partir desses dados para cada temperatura mostraram alto coeficiente de 
correlação entre esses parâmetros (r2 = 0,99). 



Visando a uma simplificação na aplicação desse método, desenvolveu-
-se a seguinte equação, que leva em conta a variação do índice de retração (IR) 
em função da concentração de óleo (Co) e da temperatura (T): 

IR = 1,37334 + 1,04178 x 10"3 Co - 4,99286 x 10"4 T 

e apresenta como coeficiente de determinação um valor alto (r2 = 0,99) e para 
desvio-padrão, s = 0,00019. 

Desse modo, essa equação possibilita o cálculo da concentração de 
óleo mediante o conhecimento do índice de retração da mistura estudada e tem
peratura das soluções. Para essa determinação, um cuidado deverá ser tomado, 
ou seja, o índice de retração do solvente puro em dada temperatura deverá coin
cidir (±0,00019) com o apresentado no quadro 1. Essepuidado se deve à variabi-
lidade existente no índice de retração do álcool etílico hidratado, comercial, devi
do a diferenças de acordo com sua pureza 

Aplicou-se a técnica para determinação da concentração de óleo em 
sementes, utilizando inicialmente extração com etanol hidratado (TAMBASCIA et 
alii, 1984). Os resultados foram considerados satisfatórios quando comparados a 
resultados obtidos com extratores Soxhlet (Quadro 2). 



A técnica descrita permite a quantificação do teor de óleo de mamona 
de forma rápida e eficiente. Dessa maneira, poderá ser aplicada na avaliação de 
sementes de mamona quanto ao teor de óleo visando à economia de energia e 
alto rendimento analítico. 

A utilização de métodos como o apresentado é de importância no auxí
lio à seleção de plantas em programas de melhoramento genético, onde grande 
número de análises é necessário. 

SUMMARY 

QUANTITIVE DETERMINATION OF CASTOR OIL 

A methodology was developed to quantify the castor oil seed 
content, through the determination of refractive index of ethanolic solutions 
with different oil concentrations and temperatures. The results showed a 
nearly linear relationship between the refractive index and oil concentration 
for each temperature. This correlation permits to quantify castor oil content 
of ethanolic solutions by calculation from the quickly and accurate 
measurement of refractive index. 

Index terms: castor oil, refractive index. 
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