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Resumo 

 

LACERDA, R.S. Caracterização química, bioquímica e físico-química da torta da 

mamona para seu aproveitamento na produção de material biodegradável e na 

alimentação animal. 2013, 209f. Tese (Doutorado) - Faculdade de Zootecnia e Engenharia 

de Alimentos, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2013.  

 

Atualmente, há um grande incentivo governamental para a produção de biodiesel a partir de 

óleo de mamona. O aumento na fabricação desse óleo irá aumentar a produção de torta de 

mamona, que tem grande potencial de emprego na tecnologia de material biodegradável e 

utilização na alimentação animal, se destoxificada. Os objetivos desta tese foram a 

caracterização química da torta de mamona, a extração de suas proteínas para 

desenvolvimento de material biodegradável, e a caracterização do resíduo sólido do processo 

de extração, visando seu uso na alimentação animal. A extração das proteínas da torta de 

mamona foi feita por solubilização em meio alcalino. Inicialmente, diversos parâmetros 

(velocidade de agitação, concentração da torta na solução extratora e temperatura de extração) 

foram testados no intuito de aumentar o rendimento de extração das proteínas, utilizando-se 

NaOH (pH = 9). Em seguida, diversos experimentos foram realizados para se avaliar os 

efeitos do pH (8-12) e/ou do tipo de agente alcalino (NaOH, KOH e Ca(OH)2) na extração das 

proteínas da torta de mamona, sempre à temperatura de 50ºC, velocidade de agitação de 

400rpm, e concentração da torta na solução extratora de 20%. Os extratos proteicos obtidos 

foram liofilizados (EPL), e os resíduos foram desidratados em estufa (40ºC/24 horas). 

Análises para determinação da composição bromatológica, minerais, amido, compostos 

fenólicos totais, ácidos graxos, aminoácidos, fibra dietética, da microestrutura, atividade 

alergênica, eletroforese dimensional e identificação de ricina foram feitas na matéria prima, 

nas proteínas extraídas e nos resíduos. A composição de aminoácidos foi analisada no extrato 

proteico liofilizado (EPL) e nos resíduos somente nas amostras preparadas com NaOH. A 

composição bromatológica das matérias primas (semente, torta e farelo) mostrou elevados 

teores de óleo (43,6%) e fibras (29,5%) para as sementes; bem como altos teores de proteína 

(36-40%) e fibras (29-30%) para a torta e o farelo de mamona. A semente de mamona 

apresentou valores de minerais considerados razoáveis para oleaginosas, e a torta de mamona 

apresentou alta proporção de K; Ca e P, importantes para alimentação animal. Verificou-se 



 

 

 

alto teor de ácido ricinoléico (79-90%) nas matérias primas avaliadas. A torta de mamona 

apresentou altos teores de ácido glutâmico (15%), arginina (11%) e triptofano (9%), sendo 

que os teores dos outros aminoácidos variaram entre 2 e 7%. Os resultados da caracterização 

química dos EPL e dos resíduos foram dependentes principalmente do pH de extração das 

proteínas. Observou-se aumento da concentração de proteína (64-68%) e de cinzas (13-19%), 

nos EPL, em função do aumento do pH (10 – 12), independente do tipo de agente 

alcalinizante. Os resíduos obtidos da extração dos EPL apresentaram teores de proteína, 

cinzas e fibras variando entre 20 e 34%, 12 e 17% e 39 e 42%, respectivamente. Em relação 

ao perfil de minerais dos EPL, verificou-se aumento nas concentrações de Na e Mn com o 

aumento do pH para ambos agentes alcalinizantes. O perfil de minerais dos resíduos mostrou 

aumento significativo nos teores de Na e K com aumento do pH de extração, ajustado com 

NaOH e KOH, respectivamente. O teor de ácido ricinoléico foi menor no resíduo, e maior no 

EPL, obtidos em pH 12 ajustado com NaOH. A composição de aminoácidos dos resíduos 

sofreu efeito do pH apenas para o pH 12. Os aminoácidos presentes em maior concentração 

nos EPL e nos resíduos foram ácido glutâmico, triptofano e arginina. Os EPL e os resíduos 

obtidos da extração das proteínas apresentaram menor poder alergênico avaliado pelo teste de 

desgranulação de mastócitos obtidos do lavado peritoneal de ratos. O perfil eletroforético dos 

EPL e dos resíduos mostrou maior proporção de proteínas com massa molecular entre 29-

36kDa, seguidos por proteínas de massa molecular ao redor de 20kDa e menor proporção de 

proteínas de massa molecular entre 45-66kDa. Não foi observada a presença da ricina nos 

resíduos obtidos em pH 12. Os resultados de todos os experimentos de extração das proteínas 

da torta de mamona permitiram escolher os melhores parâmetros de extração: temperatura = 

50°C, velocidade de agitação = 400rpm, concentração da torta na solução extratora = 20%, 

pH = 12 e agente alcalinizante = NaOH. Em conclusão, o processo de extração de proteínas 

por solubilização alcalina permitiu a produção de concentrado proteico com características 

interessantes para a produção de material biodegradável (agricultura e biofilmes), e de 

resíduos ainda com alto teor de proteínas e de fibras, isento de ricina, podendo, portanto ser 

utilizado na alimentação animal. 
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Abstract 

 

LACERDA, R.S. Chemical, biochemical and physical-chemical characterization of castor 

seed pulp for utilization as biodegradable material and as animal feed. 2013, 209p. 

Thesis (PhD) – School of Animal Science and Food Engineering, University of São Paulo, 

Pirassununga, 2013.  

 

Presently, there is large government incentive for biodiesel production from castor seed oil. 

The increase of this oil fabrication will raise the production of castor seed pulp, which has 

great potential for utilization for biodegradable material technology and for animal feed, if 

detoxified. The objectives of this research were the chemical characterization of the castor 

seed pulp, the extraction of the proteins for biodegradable material developing, and the 

characterization of the solid residue of the extraction process, aiming its use for animal feed. 

The protein extraction from the castor seed pulp was made through solubilization in alkaline 

medium. Initially, several parameters (stirring speed, pulp concentration in the extraction 

solution and extraction temperature) were tested aiming the optimization of the protein 

extraction yield, using NaOH (pH 9). Subsequently, several experiments were realized to 

evaluate the effects of pH (8-12) and/or of the type of alkaline agent (NaOH, KOH and 

CaOH) on the castor seed pulp protein extraction, always at 50 ºC,  400rpm stirring speed, 

and 20 % pulp concentration in the extraction solution. The obtained protein extracts were 

lyophilized (EPL), and the residues were dehydrated in stove (40 ºC/24 h). The raw material, 

the extracted proteins and the residues were analyzed for bromatologic composition, minerals, 

starch, total phenolic compounds, fatty acids, amino acids, dietetic fiber, microstructure, 

allergenic activity, dimensional electrophoresis and ricin identification. The amino acids 

composition was analyzed on the lyophilized extract (EPL) and in the residues of the samples 

prepared with NaOH. The bromatologic composition of the raw materials (seed, pulp and 

meal) showed high content of oil (43.6 %) and fiber (29.5 %) for the seeds; as well as high 

amounts of protein (36-40 %) and fiber (29-30 %) for the pulp and the castor seed meal. The 

castor seed had average mineral values for oil seeds, and the castor seed pulp showed high 

percentage of K, Ca and P, valuable for animal feed. The evaluated raw materials had high 

percentage of ricinoleic acid (79-90 %). The castor seed pulp showed high percentage of 

glutamic acid (15 %), arginine (11 %) and triptophane (9 %). The percentage of the other 



 

 

 

amino acids varied between 2 and 7 %. The results of the chemical characterization of the 

EPL and of the residues were mainly dependent on the pH during protein extraction. It was 

observed an increase of the protein concentration (64-68 %) and of the ash (13-19 %), within 

the EPL, due to the pH raise (10 – 12), independently of the type of alkaline agent. The 

residues of the EPL extraction showed protein, ash and fiber content varying between 20 and 

34%, 12 and 17% e 39 and 42%, respectively. Concerning the mineral profile of the EPL, an 

increase of Na and of Mn was observed with the increase of pH for both alkaline agents. The 

mineral profile of the residues showed a significant increase of the Na and the K content with 

the increase of the pH of the extraction solution, adjusted with NaOH and KOH, respectively. 

The ricinoleic acid content was lower in the residue, and higher in the EPL, obtained at pH 12 

using NaOH. The amino acid composition of the residues was affected by the pH only at pH 

12. The higher content of amino acid in the EPL and in the residues was of glutamic acid, 

triptophane and arginine. The EPL and the residues of the protein extraction showed low 

allergenic capacity evaluated by the mastocyte degranulation test obtained from the peritoneal 

wash of rats. The electrophoresis profile of the EPL and of the residues showed higher content 

of proteins with molecular weight varying between 29-36 kDa, followed by proteins with 

molecular weight around 20 kDa and lower proportion of proteins with molecular weight 

between 45 and 66 kDa. Ricin was not observed in the residues obtain at pH 12. The results of 

all the experiments of protein extraction of the castor seed pulp allowed to select the best 

extraction parameters: temperature = 50 °C, stirring speed = 400rpm, castor seed pulp 

concentration in the extraction solution = 20 %, pH = 12 and alkaline agent = NaOH. In 

conclusion, through the alkaline protein extraction process it was possible to achieve a protein 

concentrate with interesting properties for biodegradable material production (agriculture and 

biofilms), and of ricinless residues which still have high content of proteins and fiber that can 

be used for animal feed. 
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1. Introdução 

 

No Brasil, a principal matéria prima para a produção de óleo é a soja, responsável por 

mais de 70% do biodiesel produzido no país (BRASIL, 2009). Nesse sentido, há uma busca 

por novas oleaginosas que produzam óleos não comestíveis, para a produção de biodiesel 

dentro das normas internacionais de qualidade, com destaque para a mamona.  

A partir de 2004, com a intensificação das pesquisas na transformação de óleos 

vegetais e animais em biodiesel e o lançamento do Programa Nacional de Produção e Uso do 

Biodiesel (PNBP) pelo Governo Federal, a mamona começou a ser altamente cotada como 

uma das matérias primas de onde se extrai o óleo para produção de biodiesel, pois além de ser 

uma das espécies com maior teor de óleo, é cultura de grande apelo social, pelo emprego 

intensivo de mão-de-obra no campo e por permitir o consórcio com outras culturas, como 

feijão, amendoim ou milho (BELTRÃO; MELO, 2002; MADAIL; BELARMINO; 

NEUTZLING, 2007). Além disso, o cultivo da mamona é incentivado em regiões de baixa 

disponibilidade hídrica e está sendo melhorada geneticamente para a produção de 

biocombustível (SILVA; FREITAS, 2008). Em termos de potencial, o Nordeste pode produzir 

aproximadamente seis milhões de toneladas de torta (ÁVILA FILHO et al., 2006).  

A semente de mamona é constituída, em média, por 75% de amêndoa e 25% de casca, 

(COSTA et al., 2004a).  Sua composição química muda de acordo com a variedade e região 

de cultivo. O teor de óleo nas sementes situa, entre 25 e 55%. Assim, o óleo é o principal 

produto industrializado da mamona, sendo, portanto, excelente matéria prima da agroindústria 

do biodiesel. Um hectare de mamoneira pode gerar até 750 kg de óleo, podendo resultar em 

800 litros de biodiesel (LEAL, 2007). 
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A produção de biodiesel, incluindo a extração do óleo da mamona, produz como 

subprodutos, a torta de mamona, que é rica em nitrogênio, fósforo e potássio e que pode ser 

utilizada na recuperação de solos desgastados (COSTA et al., 2004b). Assim, uma valorização 

desse subproduto poderia contribuir para a cadeia de produção do biodiesel como um todo, 

agregando valor via produção de material biodegradável e de alimentação animal com alto 

teor de proteína. 

 Levando em consideração a adição de 5% de biodiesel ao diesel no início de 2010, e 

se este percentual continuar a se manter até 2013, apesar de que os percentuais de mistura tem 

se antecipado aos prazos previstos na Lei, a redução na importação de diesel será ainda mais 

expressiva, o que vai demandar a produção de bilhões de litros de biodiesel nos anos 

seguintes e consequentemente aumentará a produção de resíduos, o que irá exigir um destino 

adequado para todo este resíduo produzido (GENTIL; SERRA; CASTRO, 2012). 
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2. Objetivos 

 

O objetivo deste trabalho foi extrair a proteína da torta de mamona para 

desenvolvimento de material biodegradável e aproveitamento do resíduo sólido desse 

processo de extração, visando-se a alimentação animal.  

           Os objetivos implicaram em: 

a) Caracterizar quimicamente da torta da mamona obtida após a prensagem e 

esgotamento com solvente, com principal interesse na quantidade e qualidade das 

proteínas dessas tortas; 

b) Conhecer o restante da composição química que é importante para a avaliação do uso 

posterior dos resíduos gerados e; 

c) Estudar, em escala laboratorial, o processo de extração das proteínas da torta de 

mamona, com especial interesse no rendimento e na qualidade das proteínas extraídas. 

d) Caracterizar quimicamente o resíduo do processo de extração de proteínas para 

verificação de seu potencial de uso na alimentação animal. 

               

A hipótese envolvida nesta tese é que o processo de extração das proteínas da torta de 

mamona por meio de solubilização alcalina pode ser tratamento eficaz na destoxificação dos 

componentes tóxicos (ricina, ricinina e compostos alergênicos) presentes nos co-produtos de 

extração do óleo de mamona, para verificação de seu potencial de uso na alimentação animal. 
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3. Revisão bibliográfica 

 

3.1. Mamona: Produção Mundial  

 

A produção mundial de oleaginosas é uma atividade econômica importante que 

envolve várias empresas em extensas cadeias alimentares. A maior área potencialmente 

agricultável do mundo é o Brasil, que possui quase duzentas espécies de plantas oleaginosas e 

palmáceas prontas para produção de óleo para biodiesel, sendo destaque a soja, amendoim, 

girassol, gergelim, nabo-forrageiro, mamona, dendê, macaúba e pinhão-manso entre outras 

(BELTRÃO; CARTAXO, 2006). 

  A produção de mamona no Brasil na safra de 2008/2009 foi de 92,5 mil toneladas.  Na 

safra de 2009/2010, a colheita dessa matéria-prima em baga foi superior ao ciclo anterior 

(2008/2009), com uma produção de 174,1 mil toneladas conforme dados da Companhia 

Nacional de Abastecimento (CONAB, 2010). A produção concentra-se principalmente na 

região do nordeste (Figura 1), que é responsável por cerca de 90% da produção nacional 

(CONAB, 2010). 
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Figura 1: Produção Brasileira de mamona em bagas – Participação % 

(média) por UF – Safra 2011/2012.  Fonte: CONAB (2011) 

 

Segundo dados divulgados pela Food and Agriculture Organization (FAO), a safra 

mundial em 2011/12 poderá ser de 1,665 milhão de toneladas, representando um acréscimo de 

1,7% comparado à safra de 2010/11. O crescimento da produção de mamona da Índia foi 

estimado em 3,1%, confirmando ser o maior produtor mundial, seguido da China, que 

diminuiu sua área em 3,8%. O Brasil deverá produzir entre 135,0 e 138,2 mil toneladas, 

representando uma redução de 3,3%, em relação à safra passada (CONAB, 2011). 

       

3.2. Mamona: Óleo e Biodiesel 

 

A mamona (Ricinus communis L.) tem sido cultivada desde a antiguidade, não apenas 

como um ornamento de jardim pela sua folhagem e flores, mas também porque suas sementes 

foram utilizadas como planta medicinal (Figura 2). 
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Figura 2: (a) Pé de mamoneira e seus frutos. Fonte: Scholz e Silva (2008); (b) Sementes de 

mamona. Fonte: BBC Brasil (2003). 

 

A mamona é uma das culturas mais tradicionais cultivadas na região semi-árida do 

Brasil, com relevância econômica e social. A mamona tem várias aplicações industriais como: 

óleo na indústria de cosméticos, lubrificante na indústria automotiva para motores de alta 

velocidade e disponíveis para produção de biodiesel. 

A mamona é uma matéria prima promissora para produção de biodiesel e 

pesquisadores brasileiros têm focado suas pesquisas no desenvolvimento de processo para 

produção de biodiesel a partir da mamona (GUTARRA et al., 2005).  

A semente de mamona (Figura 3) tem dormência fisiológica, ou seja, fatores 

fisiológicos úteis para a preservação da planta que podem deixar o embrião em estado latente, 

impedindo seu crescimento (SEED BIOLOGY PLACE, 2000). As sementes da mamoneira 

são dicotiledôneas endospérmicas (Figura 3), constituídas pela casca, um tecido de reserva 

energética intermediária chamada endosperma, e o embrião, composto por dois cotilédones.  

Os cotilédones são finos e extensos e o endosperma é o maior tecido de armazenamento 

(SEED BIOLOGY PLACE, 2000).   

b a 
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A semente de mamona pode ser conhecida como "higuerilla", "ricina" ou "mamona” 

(ALI; ELFEKY; ABBAS, 2008; SCHOLZ; SILVA, 2008). É uma espécie considerada 

venenosa para seres humanos e animais, por conter a ricina, que é uma proteína com atividade 

citotóxica, que inibe a síntese protéica em níveis de ribossomos (BRADBERRY, 2007; PITA; 

ANADÓN; MARTÍNEZ-LARRAÑAGA, 2004).  

A maior parte dos cultivares de mamona plantadas no Brasil possuem teor de óleo 

variando entre 45% e 50% (FREIRE; SEVERINO; MACHADO, 2006), em geral o teor de 

óleo das sementes de mamona pode variar de 35 a 60% (DRUMMOND et al., 2006; WANG 

et al., 2011). A extração do óleo é realizada pela prensagem das sementes da mamona. 

 

 

Figura 3: Estrutura da semente de mamona. Fonte: Seed Biology Place (2000). 
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O óleo de mamona, ou óleo de rícino, é caracterizado pela sua biodegradabilidade, alta 

viscosidade e aderência até mesmo em altas temperaturas (SAVY FILHO, 1999; 

CONCEIÇÃO et al., 2007), fatores este importante para o funcionamento de motores. 

O óleo de mamona tem uma demanda mundial/ano, que é estimada em cerca de 

220.000 toneladas (BABITA et al., 2010). Quando comparado à maioria dos óleos vegetais 

possui características atípicas (CANGEMI; SANTOS; CLARO NETO, 2010). A diferença 

principal está em sua composição química, pois, o óleo de mamona é composto por uma 

concentração elevada de ácido ricinoléico (Figura 4) (SCHOLZ; SILVA, 2008). Esse ácido 

apresenta uma estrutura química particular onde estão presentes três grupos funcionais 

altamente reativos, permitindo que o óleo seja submetido a diversos processos químicos que 

acarretam em uma gama de diversos produtos (CANGEMI; SANTOS; CLARO NETO, 

2010). 

  

Figura 4: Estrutura molecular do componente principal do óleo de rícino: ácido 

ricinoléico. Fonte: Scholz e Silva (2008). 

 

O ácido ricinoléico tem múltiplas aplicações, não alimentares, na produção de 

diferentes produtos (Figura 5) (CHEN et al., 2007; OGUNNIYI, 2006). 
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Figura 5: Produtos derivados do óleo de mamona. Fonte: Savy Filho (2005). 

 

O óleo extraído a partir das sementes da mamona representa boa alternativa para 

produção de biodiesel, pois não irá competir com as culturas alimentares, podendo tornar-se 

cultura rentável e sustentável em áreas não utilizadas para a produção de alimentos em todos 

os países com climas tropicais e subtropicais (BALAT, 2011).  

A extração do óleo da semente de mamona completa (sem descascar) ou da amêndoa 

(baga, semente descascada por meio de máquinas apropriadas) pode ser feita por prensagem a 

frio ou a quente, ou com o emprego de solventes (COSTA et al., 2004) (Figura 6). A 

prensagem a frio fornece óleo de elevada pureza, muito utilizado para fins medicinais, 

enquanto a prensagem das bagas a quente fornece um óleo menos puro, que geralmente é 

passado por processo de purificação para a remoção de substâncias corantes. A extração com 

solvente, como o hexano, é normalmente aplicada às tortas residuais de prensagem para 

esgotamento do produto (COSTA et al., 2004a; DRUMMOND et al., 2006).  
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Beerens (2007) argumenta que umidade inicial elevada nos grãos reduz a eficiência de 

extração do óleo, pois, eleva a capacidade de deformação do material (o que reduz a ruptura), 

além de aumentar a emulsificação e plasticidade da massa, que reduz a sua viscosidade e 

facilitam a passagem pela prensa.  
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Figura 6: Fluxograma do processo de extração do óleo de mamona. Fonte: Freire, Severino e 

Machado (2006). 
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Pode-se observar no diagrama apresentado na Figura 7, que após a primeira extração 

(mecânica) obtém-se a torta como resíduo, e após a segunda extração (por solventes), obtém-

se o farelo como resíduo. O óleo assim produzido é utilizado na produção de biodiesel (Figura 

8). 

 

Figura 7: Fluxograma do processo de produção de Biodiesel. Fonte: adaptado de Silva e Freitas 

(2008). 
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O biodiesel é um combustível similar ao diesel obtido do petróleo e, teoricamente, 

pode ser produzido a partir de qualquer óleo de origem animal ou vegetal, inclusive sebos, 

banha, gordura de esgoto, óleo de fritura, etc. Entretanto, ele é prioritariamente produzido a 

partir de óleos vegetais, pois é a única matéria prima encontrada em quantidade suficiente e 

preço adequado. O biodiesel é produzido por transesterificação (Figura 8), que consiste na 

reação de um triglicerídeo com um álcool (metanol), utilizando-se substância alcalina como 

catalisador, formando ésteres e glicerol (LEUNG; WU; LEUNG, 2010). A transesterificação 

não é a única rota para produção de biodiesel, mas é a mais utilizada em todo o mundo. A 

reação de transesterificação gera dois produtos: o biodiesel e a glicerina, e um sub-produto 

que é a torta de mamona.  

 

 

 

Figura 8: Reação de transesterificação. Fonte: Leung, Wu e Leung (2010) 

 

O álcool utilizado na produção de biodiesel pode ser o metanol ou o etanol, de acordo 

com a disponibilidade. O álcool mais empregado, em termos internacionais, é o metanol, mas 

no Brasil, o biodiesel está sendo produzido prioritariamente utilizando-se o etanol, por 

motivos óbvios, isto é, devido à grande produção de etanol no país, e também porque o 
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metanol é um derivado do petróleo, e dessa forma o biodiesel não seria de fonte 100% 

renovável (ALMEIDA et al., 2006). 

Ainda, consegue-se obter para cada 100 litros de biodiesel, 10 ou 15 litros de glicerina, 

utilizando-se metanol ou etanol, respectivamente. A glicerina é uma substância de baixo peso 

molecular largamente empregada como matéria-prima para a indústria farmacêutica e de 

cosméticos (ALMEIDA et al., 2006; ANANDAN et al., 2005; OGUNNIYI, 2006; 

SEVERINO, 2005), mas que não pode ser utilizada como combustível devido à produção de 

uma substância tóxica, a acroleína, na sua queima (ALMEIDA et al., 2006).  

 

3.3. Torta de mamona 

 

3.3.1. Subprodutos do biodiesel na alimentação animal 

 

Considerando a necessidade da adição de 5% de biodiesel ao diesel no início de 2010, 

o Brasil teve uma demanda de 2,2 a 2,4 bilhões de litros de biodiesel. Se este percentual se 

mantiver até 2013, haverá uma demanda prevista de 2,8 bilhões de litros (Figura 9) (GOES; 

ARAUJO; MARRA, 2009). Com o aumento desta proporção, aumentará a demanda de óleos 

vegetais, o que acarretará em grande quantidade de resíduos (Figura 10). 
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Figura 9: Estimativa de produção de biodiesel para 2013. Fonte: Adaptado EPE (2011). 

 

A quantidade de resíduo gerado pela mamona (Ricinus communis L.) é bastante 

significativa, incluindo o descarte da casca das bagas e a torta de mamona. Segundo Rangel, 

Peres e Castelletti (2004), a existência e o destino destes resíduos devem ser levados em 

consideração como importante etapa do processo de extração de óleo para o biodiesel em 

relação às indústrias de beneficiamento destes produtos, pois, as legislações ambientais tem 

sido cada vez mais rigorosa em relação ao destino destes resíduos. 

No Brasil, grande quantidade de coprodutos da agricultura e da agroindústria tem 

potencial para uso na alimentação de animais, como os oriundos da cadeia do biodiesel (tortas 

e farelos) (VAN CLEEF, 2008), que podem ser empregados como fontes de nutrientes para 

animais por serem prontamente degradados no rúmen (KRISHNA, 1985).   

 



36 

 

 

 

        

Figura 10: Estimativa para produção de biodiesel em 2012/ Participação de oleaginosas na produção 

de biodiesel/ Participação da cultura na produção de óleo nacional/Geração de resíduos na cultura. 

Fonte: Adaptado da ANP (2009). 
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torta de mamona como alimento animal, e sobre o método de destoxicação da ricina 

encontrado no farelo mamona, são necessárias mais pesquisas para entender suas 
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DAVIS; ZINN, 1969; SANTANA; CALDAS; ARAÚJO, 1971; BANDEIRA et al., 2004; 

SEVERINO, 2005; ANANDAN et al., 2005; OLIVEIRA, 2008).  

A torta de mamona é um produto com elevado teor de proteínas (Tabela 1), produzida 

na proporção de 1,2 toneladas para cada tonelada de óleo extraído (SEVERINO, 2005). 

Apesar disso, ela não tem sido utilizada como alimento animal, devido à presença de toxinas 

(ricina e ricinina) e alergênico (CB-1A, castor bean allergen-1) (COSTA et al., 2004a).  

 

Tabela 1: Composição bromatológica da torta de mamona. 

Fração Teor
1
 (%) Teor

2
 (%) Teor

3
 (%) Teor

4
 (%) 

Matéria-seca 91,50 91,17 92,52 93,3 

Umidade 8,50 8,13 7,48 6,7 

Proteína bruta 42,50 28,74 41,50 36,5 

Fibra bruta  20,04 _____ 32,84 _____ 

Extrato etéreo 4,23 13,10 2,62 2,62 

Cinzas _____ 12,11 7,65 9,96 

Carboidratos  _____ _____ _____ 44,9 

Extrato não 

nitrogenado 

_____ _____ 7,91 _____ 

Cálcio 0,68 _____ _____ _____ 

Fósforo 0,78 3,00 _____ _____ 

Potássio _____ 0,96 _____ _____ 

Nitrogênio  _____ 4,60 _____ _____ 

Fonte: 
1
 Severino (2005), 

 2
 Costa et al. (2004a), 

 3 
Beltrão (2002) e 

 4 
Ascheri et al. (2007). 

 

Devido ao seu alto valor nutricional, a torta tem grande potencial para ser utilizada na 

alimentação animal, por isso, muitos processos de inativação da toxidade e dos alergênicos 

estão sendo desenvolvidos para tornar a torta apropriada ao uso em rações animais. Segundo 

Tokarnia e Döbereiner (1997), uma vez destoxicada, este resíduo pode ser direcionado para 
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uso rotineiro na alimentação de ruminantes e de outras criações como a piscicultura e 

avicultura.  

   A transformação da torta de mamona em um produto atóxico que possa ser usado para 

alimentação animal despertou a atenção de diversos pesquisadores no mundo, tendo-se obtido 

alguns resultados satisfatórios (GARDNER et al., 1960; CÂNDIDO et al., 2008; VIEIRA et 

al., 2011), porém algumas técnicas ainda necessitam de desenvolvimento para que o produto 

possa se tornar economicamente viável.   

A torta de mamona, devido ao seu elevado teor de fibras e alto valor protéico, pode ser 

considerada uma torta de boa qualidade para substituir a torta de algodão e amendoim (Tabela 

2) bem como em substituição ao farelo de soja; porém de acordo com Severino (2005), o teor 

de aminoácidos lisina e triptofano é menor na torta de mamona que na torta de soja, fazendo 

com que a torta de mamona não possa ser utilizada como única fonte protéica na alimentação 

de animais monogástricos (cavalo, suíno, aves, peixes). Portanto, é necessário verificar a 

disponibilidade de aminoácidos para cada espécie animal.  

 

Tabela 2: Composição bromatológica de algumas tortas. 

 Algodão Amendoim Mamona 

Umidade 10,46 10,35 7,48 

Proteína 37,91 50,87 41,50 

Gordura 1,44 1,39 2,62 

Fibra 16,60 9,36 32,84 

Matéria mineral 9,82 5,19 7,65 

Ext. não nitrogenado 23,77 22,84 7,91 

Fonte: Assis et al. (1962). 
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A torta residual da extração do óleo de mamona é usada principalmente como adubo 

orgânico, sendo excelente fertilizante, devido ao seu teor de carbono e solubilidade 

intermediária de nitrogênio. As indústrias processadoras preferem comercializar a torta como 

fertilizante orgânico para o solo, devido ao alto custo do processo de destoxificação 

(SEVERINO, 2005).  

Além da torta de mamona ser excelente fonte de nitrogênio, de liberação não tão 

rápida quanto à de fertilizantes químicos, mas nem tão lenta quanto à de esterco animal. 

Alguns estudos têm demonstrado a velocidade com que a torta de mamona se mineraliza, 

disponibilizando seus nutrientes. Severino et al. (2004) demonstraram que a velocidade de 

mineralização da torta de mamona, medida pela respiração microbiana, é cerca de seis vezes 

mais rápida que a de esterco bovino e quatorze vezes mais rápida que o bagaço de cana. 

Beltrão (2002) relata o emprego da torta de mamona como sendo um dos melhores 

fertilizantes, pois contém um elevado conteúdo de nitrogênio, fósforo e cálcio quando 

comparada a outros adubos orgânicos, conforme pode ser observado na Tabela 3, elaborada 

por Bayma (1933).  

 

Tabela 3: Poder fertilizante de alguns adubos vegetais (kg/ton). 

 

 

Fonte 

Nitrogênio 

(N) 

Fósforo 

(P) 

Potássio 

(K) 

Cálcio 

(Ca) 

Torta de mamona 37,70 16,20 11,20 64,10 

Esterco bovino 3,40 1,30 3,50 8,20 

Esterco misto 5,00 2,60 0,53 8,13 

Torta de algodão 31,30 12,70 11,70 55,70 

Fonte: Bayma (1933). 
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A adição de torta de mamona no solo, com dosagens variando de acordo com a cultura 

e o tipo de solo e da riqueza ou não de nutrientes, além de suprir as necessidades nutricionais 

das plantas aumenta o pH, reduz a acidez total, eleva o conteúdo de carbono e promove 

melhoria geral na parte física do solo, elevar o poder tampão e a capacidade de troca de 

cátions do solo (PRIMAVESI, 1980), reduz a densidade aparente do ambiente edáfico em 

todos os tipos de solos (KIEHL, 1979), o que interfere positivamente no crescimento e no 

desenvolvimento radicular, devido a melhor porosidade do solo, com mais rápida renovação 

adequada do oxigênio. Outro uso da torta da mamona natural, sem ser destoxificada, é para o 

controle de nematóides no solo em diversas culturas; a torta de mamona apresenta ainda 

propriedades inseticida e nematicida (DIRECTORATE OF OILSEEDS RESEARCH, 2004). 

Akhtar e Mahmood (1996) obtiveram efeito da adubação com torta de mamona sobre 

a redução da população de nematóides fitoparasitas e ainda o aumento da população de 

nematóides predadores de vida livre, o que propiciou melhor desenvolvimento das plantas de 

Cajanus cajan. A eficácia de sementes de mamona na supressão do crescimento do nematóide 

Meloidogyne incognita, em tomateiros, também foi demonstrada por Mashela e Nthangeni 

(2002). Outros autores confirmaram esse mesmo efeito da torta de mamona (ANVER; 

ALAM, 2001; BERTRAND; LIZOT, 2000; SIDDIQUI; ALAM, 1999). 

Algumas proteínas vegetais possuem efeitos inseticidas os quais poderiam ser 

utilizadas como produtos naturais para controle de doenças (CARLINI; SÁ, 2002). A ricina, 

encontrada na mamona, foi relacionada como tóxica a insetos da ordem dos Coleópteros e dos 

Lepidópteros. A toxidez foi obtida pela inserção da ricina da dieta oferecida aos insetos, 

portanto, não sendo tóxica para todos os insetos, mas algumas espécies podem ingerir a 

proteína, e não manifestar sintomas de toxidez, apesar de que não se tenha investigado se a 

proteína é degradada no trato digestivo ou se ela não consegue atingir as células do animal. 
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Assim, outra forma de contribuir para o sucesso da cadeia da produção do biodiesel à 

base de óleo de mamona pode ser a utilização da proteína extraída da torta na tecnologia de 

filmes biodegradáveis, empregando-se como plastificante o glicerol, outro subproduto 

abundante do processo de biodiesel. Considerando-se a composição de frações da proteína da 

torta de mamona, que é composta por 60% de globulinas, 16% de albuminas, 4% de 

prolaminas e 20% de glutelinas, proteínas conjugadas e compostos nitrogenados não-

protéicos (SEVERINO, 2005), pode-se considerar que se trata de boa matéria prima para 

produção de material biodegradável a base de proteínas, pois vários desses materiais têm sido 

desenvolvidos com proteínas de frações similares (THARANATHAN, 2003).  

Além disso, a composição de aminoácidos dessa proteína (Tabela 4), relativamente 

rica em arginina (11%), histidina (2,5%), lisina (3,1%), metionina (1,5%), permite prever 

certas modificações químicas nas proteínas, como reticulação com aldeídos bifuncionais, 

possibilitando-se assim, a produção de material com melhores propriedades mecânicas. Mas, 

para isso, é necessário se conhecer a disponibilidade dos mesmos (MARQUIÉ et al., 1997; 

MARQUIÉ,  2001). Para os animais ruminantes a arginina tem importante participação no 

ciclo da uréia. Loureiro (1962) comparou as concentrações de aminoácidos de algumas tortas, 

incluindo a torta de mamona (Tabela 4).  
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Tabela 4: Teor de aminoácidos de algumas tortas. 

 

Aminoácidos 

(%) 

Mamona Algodão Amendoim Soja 

Arginina 11,0 7,4 9,9 7,0 

Cistina 3,5 2,0 1,6 1,9 

Fenilalanina 4,2 6,8 5,4 5,7 

Glicina - 5,3 5,6 - 

Histina 2,5 2,6 2,1 2,3 

Isoleucina 5,3 3,4 3,0 4,7 

Leucina 7,2 5,0 7,0 9,6 

Lisina 3,1 2,7 3,0 5,8 

Metionina 1,5 2,1 1,2 2,0 

Tirosina 1,0 3,2 4,4 4,1 

Treonina 3,6 3,0 1,5 3,0 

Triptofano 0,6 1,3 1,0 1,6 

Valina 6,6 3,7 8,0 2,4 

Fonte: Loureiro (1962) 

 

 O farelo de mamona é um dos co-produtos do biodiesel com maior teor de proteína, 

cerca de 40% de proteína bruta, ficando atrás apenas do farelo de amendoim. Além disto, o 

teor de fibra é alto o suficiente para ser classificado como alimento volumoso e isto 

compromete o seu potencial de fornecimento de energia (BOMFIM; SILVA; SANTOS, 

2009). No caso da torta, o teor de óleo aumenta a energia, mas pode limitar o seu uso, porque 

89% dos seus ácidos graxos é o ácido ricinoléico. Aparentemente, pode haver depressão da 

gordura e influência na aceitação do leite de cabras, dependendo do nível deste ácido graxo 

presente na dieta (BOMFIM; SILVA; SANTOS, 2009). 

Recentemente um grupo de pesquisadores brasileiros estudou o efeito da substituição 

da torta de soja pela torta de mamona, com ou sem suplemento com óxido de cálcio, e sem 
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descrever nenhum tratamento para eliminar ou reduzir a toxicidade do material, na 

digestibilidade in vivo e em outros aspectos nutricionais relevantes para ruminantes e 

concluíram que a ração suplementada com 60 g/kg de óxido de cálcio, pode substituir 

inteiramente o farelo de soja em dietas de bovino em fase de acabamento (DINIZ et al, 2011). 

Muito possivelmente, o óxido de cálcio tenha sido suficiente para reduzir a toxicidade do 

material a níveis muito baixos (ANANDAN et al., 2005).  

No trabalho de Oliveira et al. (2006), a substituição de 100% do farelo de soja pelo 

farelo de mamona tratado com a cal (fonte de hidróxido de cálcio), e não tratado, não 

afetaram o consumo ou a digestibilidade do animal. Ocorreu na verdade, maior 

aproveitamento do farelo de mamona tratado em função da hidrólise alcalina. No entanto, o 

uso de animais (ovinos) com peso inicial de 53 kg, e de um período experimental de apenas 

21 dias limitam a inferência destes dados. A substituição do farelo de soja pelo farelo de 

mamona destoxicado promoveu melhor conversão alimentar no nível de 46%, onde a mamona 

nas formas de farelo ou torta destoxicadas podem ser utilizadas na alimentação de ruminantes 

em substituição ao farelo de soja sem comprometer o consumo e digestibilidade dos 

nutrientes, sendo que o tratamento com Ca(OH)2 aumentou o valor nutritivo do farelo e da 

torta de mamona (CÂNDIDO et al., 2008). 

Barros et al. (2011) avaliaram a substituição (0, 33, 67 e 100%) do farelo de soja pelo 

farelo mamona tratada (FMT) com óxido de cálcio em suplementos múltiplos (25% de PB) 

sobre o desempenho de novilhas nelore em pastos de Brachiaria decumbens (8,74% de 

PB/MS). O nível máximo de inclusão do FMT no suplemento foi de 50% na matéria natural. 

O ganho de peso corporal foi em média de 500 g/dia sendo que os animais não apresentaram 

problemas em relação à substituição. 
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Em geral, a torta ou farelo gerado na extração do óleo não passa por processo de 

agregação de valor porque são desconhecidas as suas potencialidades nutricionais e 

econômicas, com algumas exceções como soja, algodão e girassol. Associado a esse fato, são 

desconhecidas também as possibilidades de obtenção de receitas advindas do mercado de 

crédito de carbono, relacionadas à redução da emissão de gás metano passíveis de ocorrer 

quando se utilizam rações contendo essas oleaginosas (ABDALLA et al., 2008). 

Segundo Grainger (2008), em estudos recentes realizados na Austrália e Canadá, para 

cada 1% de acréscimo de gordura na dieta de ruminantes, pode se reduzir em até 6% a 

quantidade de metano produzido por kg de matéria seca consumida. 

 Outro co-produto da mamona no processo de biodiesel é a casca. Para cada tonelada 

de semente de mamona processada são gerados 620 kg de casca. Em 2005, a produção 

estimada desse co-produto ficou em torno de 130 mil toneladas (SEVERINO, 2005). Este co-

produto se apresenta com grande potencial no aspecto social, a casca não apresenta problemas 

de toxidez, como a torta da mamona, e quando o agricultor comercializa a semente 

descascada, esta fica disponível na propriedade. Podendo, desta forma, ser utilizada como 

fonte de alimento alternativo para os rebanhos predominantes na região Nordeste. A casca de 

mamona é um alimento volumoso apresentando 72% de fibra em detergente neutro (FDN), 

mas sua composição é bastante variada, principalmente em função da participação de 

fragmentos de sementes, que pode chegar a 13% (BOMFIM et al., 2006). Neste caso o 

conteúdo de óleo pode chegar a 15,48% o que muda completamente a composição deste 

alimento, não apenas do ponto de vista nutricional porque passa a ser classificando como 

concentrado energético, mas também do risco de intoxicação pela presença da ricina nos 

fragmentos de amêndoa. O teor de proteína bruta da casca de mamona pode variar entre 5 e 

8% (BOMFIM et al., 2006). 
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 A inclusão da casca de mamona em substituição ao milho na dieta de marrãs nos 

níveis de 0, 33, 66 e 100% reduziu o consumo de matéria seca com o aumento nos níveis de 

casca de mamona, provavelmente por causa da influência negativa do teor de fibra sobre a 

digestibilidade, mas o ganho de peso estimado para o maior nível de participação de casca 

poderia chegar a 115 g/dia provavelmente relacionado ao alto nível de extrato etéreo deste 

subproduto (BOMFIM et al., 2006). 

A glicerina produzida na cadeia do biodiesel pode também ser utilizada na 

alimentação animal; entretanto o produto é bastante valorizado no mercado de sabões. 

Trabalho recente vem sendo desenvolvido para avaliar a adição de níveis crescentes de 

glicerina na dieta de suínos em crescimento e os resultados iniciais indicam que a glicerina 

pode ser utilizada como ingrediente energético nas rações de suínos em crescimento e 

terminação, até o nível de 9%, sem afetar o desempenho e as características de carcaça dos 

animais estudados (BERENCHTEIN et al., 2010). Em aves, o glicerol pode ser utilizado 

como fonte de energia, em dietas de alta produção, no entanto, devem ser tomados alguns 

cuidados em relação a possíveis concentrações residuais de metanol (CERRATE; YAN; 

WANG, 2006). Schröder e Südekum (1999) utilizaram o glicerol em ruminantes, como 

substância glicogênica, em dieta para vacas com alta produção de leite. Esses autores 

concluíram que o glicerol melhorou o suprimento de energia e auxiliou na prevenção de 

problemas relacionados à cetose. 

 Os alimentos podem ser classificados como volumosos ou concentrados de acordo 

com o teor de fibra em detergente neutro (FDN) que apresentam. Alimentos com uma 

concentração de fibra (FDN) maior que 50% são classificados como volumosos. Os alimentos 

concentrados são os que apresentam níveis baixos de fibra e podem ser subdivididos em 

protéicos (teor maior que 20% de proteína bruta) ou energéticos (teor menor que 20% de 
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proteína bruta) (LANA, 2007). Na Tabela 5 estão apresentados alguns co-produtos 

disponíveis no Brasil e sua adequação aos conceitos de classificação de alimentos. Observa-se 

que a maior parte dos co-produtos do biodiesel são ricos em proteínas, sendo que alguns 

também se apresentam com um alto teor de fibra, como é o caso da torta de mamona. 

  

Tabela 5: Classificação dos co-produtos da indústria do biodiesel que apresentam 

potencial de utilização na alimentação de ruminantes. 

 

 

Alimento 

Classificação 

Alimento protéico 

(>20% PB)* 

Alimento volumoso 

(>50% FDN)** 

Torta de mamona X X 

Farelo de mamona X  

Torta de algodão X  

Farelo de algodão X  

Torta de amendoim X  

Farelo de amendoim X  

Torta de babaçu  X 

Farelo de babaçu  X 

Torta de dendê  X 

Farelo de girassol X  

Farelo de canola X  

Farelo de coco X X 

Casca de soja  X 

    * PB = Proteína bruta; **FDN = Fibra em detergente neutro 

          Fonte: adaptado de Bomfim, Silva e Santos (2009). 

 

Apesar da grande disponibilidade de co-produtos que serão gerados a partir do 

aumento da produção de biodiesel, é importante atentar aos níveis ideais de sua utilização na 

alimentação animal, destacando principalmente os teores de óleo residual e a presença de 
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fatores antinutricionais que podem prejudicar a saúde e o desempenho animal (AZEVEDO; 

BELTRÃO, 2007). 

 A utilização dos subprodutos da mamona diminui os custos com a dieta animal, uma 

vez que substitui com eficiência a torta de soja, além de dar nova destinação ao resíduo 

evitando seu descarte no ambiente e diminuir casos de fitotoxicidade. Porém, devido à 

inexistência de tecnologia viável em nível industrial para o processo da destoxicação sua 

utilização na alimentação animal torna-se restrita (RIBEIRO; ÁVILA, 2006). 

 

3.3.2. Componentes tóxicos da torta de mamona 

 

Há vários relatos sobre princípios tóxicos e alergênicos presentes nas partes 

vegetativas (folhas, caule e raízes), sementes e pólen de mamona. Os principais componentes 

tóxicos da torta são ricina (1,50%); ricinina (alcalóide, 0,23%); alérgenos da mamona (0,09 a 

4,20%) (THE INTERNATIONAL CASTOR OIL ASSOCIATION, 1989).  

A ricina (Figura 11) é uma proteína encontrada exclusivamente no endosperma das 

sementes de mamona e é o componente mais letal presente na torta de mamona (MOSHKIN, 

1986; FREIRE, 2001). A concentração da proteína ricina na torta é de 1,5%, e sua ingestão 

implica em problemas gastrointestinais e distúrbios neuromusculares podendo levar ao óbito 

(FREIRE, 2001; LIMA, 2007; MENDES, 2008). 

 Em vista disso, a destoxificação, seja por processos químicos, físicos ou químicos-

físicos é um procedimento indispensável para a viabilização da torta de mamona como ração, 

haja vista que a toxicidade da ricina é bastante alta. Por via oral, a toxicidade da proteína é 

menor, quando comparada a outras vias de administração de drogas, provavelmente, devido à 
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pobre adsorção e digestão enzimática no trato digestivo (FRANZ; JAAX, 1997). Por via 

parenteral, a toxicidade é cerca de cem vezes maior.  

Considerando a importância da destoxificação completa da torta de mamona para a 

segurança no seu consumo por animais, recomenda-se análise rápida quanto à presença de 

ricina que ateste a atoxicidade da torta a cada processo de destoxificação, visto que o 

procedimento pode não ter sido satisfatoriamente realizado e quantidades mínimas da proteína 

são suficientes para conduzir animais a óbito. O método imunoenzimático ELISA apresenta 

características como alta sensibilidade e baixo custo (BESERRA JÚNIOR et al., 2009) que o 

torna adequado para detecção de ricina em torta de mamona submetida a processo de 

destoxificação. Neste sentido, anticorpos antiricina devem ser produzidos para utilização no 

método de ELISA e futuras aplicações em kits comerciais. 

 A ricina tem capacidade de induzir imunidade quando administrada repetidas vezes 

em doses subletais com algum intervalo de tempo (BRITO; TOKARNIA, 1996). Os 

principais sintomas de envenenamento observados em ruminantes intoxicados por sementes 

de mamona foram: anorexia, fraqueza muscular, diarreia, desidratação, midríase, hipotermina, 

recumbância, elevação dos níveis séricos de nitrogênio-uréico, creatinina,creatinaina kinase e 

asparato aminotransferase após 24-30 horas de ingestão e morte em até 03 dias (ARMIÉN; 

D'ANGELIS; TOKARNIA, 1996; TOKARNIA; DÖBEREINER, 1997; ASLANI et al., 

2007). 

A ricina é constituída por duas cadeias peptídicas ligadas entre si por uma ponte 

dissulfeto (LORD; ROBERTS; ROBERTUS, 1994; OLSNES; KOZLOV, 2001). A ricina se 

classifica como uma lectina, ou seja, uma proteína que tem um sítio receptor específico para 

um açúcar ou uma unidade de oligossacarídeo. A molécula de ricina é composta por duas 

subunidades de 29 e 35 kDa, que biologicamente possuem diferentes funções (OLSNES; 
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KOZLOV, 2001; NARANG et al., 1997): a cadeia A, citotóxica, e a cadeia B, receptor-

ligação (lectina), unidas por uma única ligação covalente de dissulfeto (-S-S-) (JACKSON; 

TOLLESON; CHIRTE, 2006; OSTIN et al., 2007) (Figura 11). A cadeia A possui atividade 

enzimática e a cadeia B um sítio de ligação específica ao açúcar galactose (OLSNES; 

KOZLOV, 2001; NARANG et al., 1997). 

 

 

Figura 11: (A) Estrutura tridimensional da ricina: em verde, a cadeia B; em vermelho, as α-

hélices da cadeia A; em laranja, as folhas-β da cadeia A; em cinza, as alças da cadeia A. (B) 

estrutura tridimensional da ricina: acima da cadeia A; abaixo a cadeia B; em vermelho, as 

galactoses; em verde, as pontes dissulfeto, (C) estrutura molecular da ricinina. Fonte: Lima 

(2007). 

 

A subunidade A da ricina pertence a uma classe de enzimas conhecida como proteínas 

inativadoras do ribossomo (PIR). Essas proteínas normalmente não apresentam toxidez, pois 

elas têm incapacidade de penetrar na célula e atingir os ribossomos, e estão presentes em 

produtos ingeridos na alimentação humana, como gérmen de trigo e cevada. Entretanto, na 

ricina, esta subunidade A se encontra ligada à subunidade B, que se liga à parede celular e 

permite à entrada da subunidade A por endocitose para o citossol, promovendo a morte da 

célula por inibição da síntese protéica (LORD; ROBERTS; ROBERTUS, 1994). De acordo 
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com Audi et al. (2005), se as ligações entre as duas subunidades forem quebradas as partes 

resultantes não serão tóxicas em células eucarióticas. 

 A torta de mamona como alimento para animais, depois de eliminada sua toxidez, 

pode ser usada em substituição à torta de algodão e da soja, em especial para bovinos, 

podendo ser utilizada para pintos, com até 12 dias de idade e com limite de 15% da ração 

(LOUREIRO, 1962; NAUFEL et al., 1962). Desta forma, a torta de mamona destoxicada, em 

especial a ricina, pode ser usada plenamente na alimentação animal, ruminantes e alguns 

monogástricos, entrando na composição de rações balanceadas, em quantidades segundo a 

espécie, raça e idade dos animais (porco, galinhas, boi, carneiro, caprinos, etc). 

Na Tabela 6 estão apresentados teores de aminoácidos na torta de mamona 

destoxicada, segundo Benesi (1979) e Beltrão (2002). 

Foram descritos, por alguns autores, que a ingestão de sementes de mamona por 

animais não-ruminantes e ruminantes provocou sintomas tóxicos e mortes (ARMIÉN; 

D'ANGELIS; TOKARNIA, 1996; TOKARNIA; DÖBEREINER, 1997; KUMAR; 

SUGENDRAN; VIJAYARAGHAVAN, 2003; ASLANI et al., 2007). Porém, em outros 

estudos, foram observados a tolerância de animais ruminantes que receberam dietas contendo 

entre 10 a 15% de farelo ou torta de mamona não destoxificados (ALBIN; DAVIS; ZINN, 

1969; SANTANA; CALDAS; ARAÚJO, 1971; OLIVEIRA et al., 2010b). Em razão da 

intensa atividade proteolítica microbiana ruminal (WALLACE; ONODERA; COTTA, 1997) 

especulou-se que a ricina seja total ou parcialmente hidrolisada no rúmen, reduzindo seu 

efeito tóxico no animal hospedeiro quando ingerida (OLIVEIRA et al., 2010b).                   
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Tabela 6: Composição em aminoácidos na torta de mamona destoxicada. 

 

Aminoácido Teor (%)
1
 Teor (%)

2
 

Arginina 3,5 1,1 

Cistina 0,4 3,5 

Fenilalanina 1,8 4,2 

Histidina 0,6 11 

Isoleucina 1,9 5,3 

Leucina 2,8 7,2 

Lisina 0,7 3,1 

Metionina 0,6 1,5 

Tirosina ------ 1,0 

Treonina 1,2 3,6 

Triptofano 0,1 0,6 

Valina  2,4 6,6 

                 Fonte: 
1
 Benesi (1979), 

  2
 Beltrão (2002) 

 

 Mesmo tendo alta toxidez, é possível desenvolver imunidade contra a ricina, como foi 

comprovado em estudos por Tokarnia e Döbereiner (1997), no qual bovinos que receberam 

pequena dose de ricina (por ingestão) criaram certa imunidade e puderam suportar dose mais 

alta, apresentando sintomas de intoxicação, mas ficando vivos, enquanto que animais que 

receberam dose mais alta diretamente, não resistiram à intoxicação. Hewetson et al. (1993) 

induziram imunidade em ratos, os quais resistiram a doses muito altas de ricina por inalação 

(DL99), confirmando a capacidade de imunização.  

Os principais sintomas da intoxicação por ricina em coelhos foram descritos por Brito 

e Tokarnia (1996) como: perturbações digestivas, inapetência ou anorexia, fezes escassas, 

escuras e, às vezes, pastosas e cólicas. Na necropsia, verificou-se que os principais efeitos da 

intoxicação foram observados no intestino delgado e ceco. O período entre a administração da 



52 

 

 

 

ricina e morte dos coelhos variou entre 12 e 68 horas, percebidos os primeiros sintomas após 

8 horas. Em animais, a dose letal de ricina é de 1 mg/kg, enquanto a dose letal em um homem 

de 60 kg, é de 0,06 a 0,18 mg/kg.   

A toxicidade da ricina é conhecida há mais de um século, mas somente no final da 

década de 1980 seu mecanismo de ação em células eucarióticas foi melhor elucidado (ENDO; 

TSUGURI, 1987; ENDO; TSUGURI, 1988). 

Outro componente tóxico encontrado na torta da mamona é a ricinina, que é um 

alcalóide (C8H8O2N2) e que pode ser encontrado em todas as partes da planta (HOLFELDER 

et al., 1998), apresentando baixa toxicidade e concentração de 87 a 150 mg/100 g de 

sementes. Segundo Leite et al. (2005), a contribuição da ricinina à toxicidade da torta é muito 

pequena por apresentar baixa atividade tóxica e estar presente em baixa concentração 

(CARVALHO, 1978). No fruto, o teor de ricinina é alto na cápsula externa, médio na casca e 

pequeno no endosperma, com teor médio de 0,03% (SEVERINO; MILANI; BELTRÃO, 

2006). O teor desse alcalóide nas sementes é influenciado tanto por características genéticas 

como por estresses ambientais e se correlaciona negativamente com o teor de ricina nas 

sementes. A ricinina representa 0,23% da torta, não apresentando tanto perigo quanto a ricina.  

 A torta de mamona contém ainda uma fração alergênica. Trata-se de um complexo de 

proteínas e polissacarídeos denominado de CB-1A (“Albuminas 2S”), presente na semente, 

pólen e partes vegetativas da planta, sendo responsável por reações alérgicas no homem, mas 

não constatada a ocorrência em animais (TÁVORA, 1982). O complexo alergênico, apesar de 

poder resistir à desnaturação térmica só causa problemas pelo contato cutâneo e respiratório 

de pessoas susceptíveis que manipulam grandes quantidades da torta de mamona em ambiente 

fechado, não representando risco de intoxicação na ingestão. A fração alergênica (CB-1A) da 

torta de mamona é um composto não tóxica, mas apresenta elevada ação alergogênica. O 



53 

 

 

 

CB1-A é um conjunto de glicoproteínas e está presente no fruto (3 a 6%) (CANGEMI; 

SANTOS; CLARO NETO, 2010). 

Existem três tipos de alergia: atópica, retardada e anafilática, sendo que as reações 

causadas pela torta de mamona se caracterizam como atópica, na qual os sintomas aparecem 

em no máximo 60 minutos após a exposição (TRUGO, 1979). Por via oral, apenas 0,01% do 

CB-1A é absorvido pelo sistema digestivo, de forma que para provocar alergia através da 

alimentação é preciso ingestão de grande quantidade de torta de mamona (TRUGO, 1979). 

O teor de CB-1A nas sementes decorticadas e delipidadas (sem óleo) de mamona 

variou entre 6,1% e 9,0% e em seis amostras de tortas de mamona comerciais oscilou entre 

0,92 e 4,2% (International Castor Oil Association, 1989). A composição de aminoácidos das 

proteínas que compõe este complexo alergênico está apresentada na Tabela 7. 

Maciel e Machado (2007), em um estudo de avaliação da alergenicidade de sementes 

de pinhão-manso, verificaram a presença de uma fração alergênica capaz de promover a 

desgranulação dos mastócitos in vitro, um processo que mimetiza o desenvolvimento da 

alergia in vivo. Tais proteínas apresentam uma fração de baixa massa molecular (~14 kDa) 

próximas as proteínas alergênicas da mamona, que são as albuminas 2S.  Esses autores 

observaram que as proteínas de pinhão-manso foram capazes de iniciar a liberação de 

histaminas pelos mastócitos quando estas células do sistema imune foram incubadas 

juntamente com soro contendo IgE anti-albumina 2S de mamona. 
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Tabela 7: Composição de aminoácidos da fração CB-1A da torta de mamona. 

 

Aminoácido % 

Alanina 2,2 

Arginina 17,9 

Asparagina 3,6 

Cistina 6,4 

Fenilalanina 1,5 

Glicina 3,0 

Glutamina 34,9 

Histidina 1,4 

Isoleucina 3,5 

Leucina 4,7 

Lisina 5,3 

Metionina 1,4 

Prolina 2,0 

Serina 6,4 

Tirosina 1,7 

Treonina 1,1 

Valina 3,1 

  Fonte: Trugo (1979). 

 

Segundo Anandan et al. (2005), a ricina é o principal empecilho para uso alimentar da 

torta de mamona para animais, pois a ricinina e o CB-1A são de pouca relevância por estarem 

presentes em baixa concentração e apresentarem toxicidade relativamente baixa, e o alérgeno 

não afeta animais, apenas seres humanos.  
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3.3.3. Destoxificação da torta de mamona 

 

 Desde a década de 1940, tem-se estudado formas de tratamentos que possibilitem 

transformar o farelo de mamona num produto destoxificado, utilizando vapor, etanol e 

hidróxidos. Embora tenham sido obtidos alguns resultados, esses não foram conclusivos 

(OLIVEIRA et al., 2010b). 

A transformação da torta de mamona em um produto atóxico que possa ser usado para 

alimentação animal já vem há muito tempo despertando a atenção de diversos pesquisadores 

no mundo, tendo-se obtido alguns resultados satisfatórios embora alguns passos tecnológicos 

ainda necessitem ser desenvolvido para que o produto possa tornar-se economicamente 

viável.   

Uma torta de mamona desintoxicada chamada Lex Protéico foi comercializada no 

Brasil na década de 60 pela empresa SANBRA. No entanto, o processo de produção foi 

suspenso pela dificuldade no controle da eficiência do processo de desintoxicação, que 

ocasionava a liberação de lotes do produto ainda tóxico, que poderiam causar a morte de 

animais (SEVERINO, 2005). 

Existem diversos métodos incluindo tratamentos físicos, químicos e biológicos 

(Penicillium simplicissimum; Paecilomyces variotii, Psedomomas aeruginosa) para a 

destoxicação da torta da mamona (BARNES; BALDWIN; BRAASCH, 2009; OLIVEIRA  et 

al., 2010a), mas os processos de destoxificação nem sempre têm sido efetivo (ROELS et al., 

2010; HONG et al., 2011). Os tratamentos com agentes químicos são mais eficientes que 

aqueles que empregam aquecimento para destoxicação da torta de mamona. Existem poucos 

dados sobre o uso combinado dos agentes físicos (calor) e químicos (bases). 
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Anandan et al. (2005) avaliaram o efeito de diferentes métodos físicos e químicos de 

desintoxicação da torta da mamona, analisando a eficácia dos tratamentos com base nas 

alterações quantitativas e qualitativas do conteúdo da ricina. Esses autores observaram que foi 

possível a eliminação total da ricina com a autoclavagem por 60 minutos (Tabela 8) e por 

tratamento químico com hidróxido de cálcio (Tabela 9).  

 

Tabela 8: Tratamentos físicos na torta de mamona para remoção da ricina. 

 

Condições de extração Tempo Eliminação (%) 

 

Imersão em água 

 

3 horas 

6 horas 

12 horas 

65 

86 

84 

Aquecimento a vapor 

 

30 minutos 

60 minutos 

73 

85 

Ebulição em água a 100ºC 
30 minutos 

60 minutos 

90 

91 

Autoclavagem 

 

30 minutos 

60 minutos 

85 

100 

Aquecimento 

(100ºC) 

(120ºC) 

 

30 minutos 

25 minutos 

 

52 

50 

                 Fonte: adaptado de Anandan et al. (2005). 
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Tabela 9: Tratamentos químicos na torta de mamona para remoção da ricina. 

 

           Condições de extração Concentração Eliminação (%) 

Solução de hidróxido de sódio (3 g/mL) em  

temperatura ambiente por uma noite 

0,18 M 

0,38 M 

0,75 M 

82 

86 

91 

Solução  de   cloreto  de  sódio (3g/mL)  em 

temperatura ambiente por uma  noite 

0,25 M 

0,5 M 

1,0 M 

82 

86 

91 

Solução  de  óxido  de cálcio (3 g/mL)    em 

temperatura  ambiente  por uma noite 

10 g/kg 

20 g/kg 

40 g/kg 

67 

63 

100 

Formaldeído  (5  e  10 mL)   em  recipiente 

hermético por 7 dias 

5 g/kg 

10 g/kg 

39 

81 

 

Solução   de   amônia   (30  e  50 mL)    em 

recipiente hermético por 7 dias 

7,50 g/kg 

12,50 g/kg 

51 

59 

 

Solução  de   ácido   tânico  (3  g/mL)   em 

temperatura ambiente por uma noite 

5 g/kg 

10 g/kg 

54 

27 

Fonte: adaptado de Anandan et al. (2005).  

 

Pode-se citar outros métodos mais antigos para promover a destoxicação da torta de 

mamona, tais como: dispersão alcalina, HCl a 1,5 M, uso de enzimas proteolíticas e leveduras 

(fermentação) (PERRONE et al., 1966). Para eliminar o complexo alergênico e a ricina 

(KHVASTOVA, 1986), existem outros métodos descritos por Gardner et al. (1960), tais 

como: aquecimento da torta a 205ºC, cozimento com hidróxido de sódio a 2% em presença de 

10% de formaldeído, cozimento com 0,9% de ácido clorídrico e 3% de formaldeído, 
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cozimento com hidróxido de sódio sob pressão  de 20 psi e cozimento com hidróxido de sódio 

a 1%. Como se pode observar, todos esses processos gastam muita energia e/ou utilizam 

substâncias mais ou menos tóxicas. 

 De acordo com Oliveira et al. (2010b), o principal foco das linhas de pesquisa tem se 

concentrado nas estratégias de autoclavagem 15 psi, 60 min, e no uso do hidróxido de cálcio 

(40 g/kg), tendo como referência o trabalho de Anandan et al. (2005). Além destes, merece 

destaque o uso do cloreto de sódio (20 g/kg) que segundo aquele autor elimina 91% da ricina. 

  

3.4.  Extrações de proteínas de tortas 

 

Não se encontraram na literatura, valores referentes à extração de proteína a partir de 

torta de mamona.  

Tavasolian, Nikpour e Makanvad (1981) produziram isolado protéico a partir da 

semente de mamona. Para isto, a semente desengordurada foi submetida a tratamento alcalino 

com NaOH 0,2% durante duas horas. As proteínas no extrato líquido foram precipitadas em 

pH 4.  

Vários métodos de preparação para isolar proteína têm sido relatados para diferentes 

fontes de proteínas, incluindo leguminosas, oleoginosas, cereais, leite e proteínas de músculo, 

baseados no comportamento da solubilidade de suas proteínas (AGBOOLA; NG; MILLS, 

2005; HORAX et al, 2004; JU, HETTIARACHCHY; RATH, 2001; PARAMAN et al., 2007). 

A extração alcalina é um procedimento comum e simples para se obter uma proteína 

relativamente pura com alto rendimento. Esta extração é normalmente realizada sob leve 

condições alcalinas (pH 8,0 – 10,0) pelo ajuste de pH com hidróxido de sódio para solubilizar 

a proteína a partir da farinha desengordurada. O resíduo insolúvel contendo principalmente 
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carboidratos e outros componentes são separados por solubilização e centrifugação da 

proteína. A proteína solúvel é então separada dos outros componentes pela precipitação do 

ponto isoelétrico com solução diluída de HCl, seguida de centrifugação. O precipitado é 

lavado para remover os componentes residuais solúveis e aumentar a pureza da proteína. 

Para a extração de proteína de torta de origem vegetal, produzidas em processos de 

extração de óleo, existem diversos estudos. Estes estudos foram realizados em escala 

laboratorial, ou seja, não se trataram de proteínas extraídas em grande escala, nem produzidas 

industrialmente. Por exemplo, para a torta de girassol, encontra-se na literatura relatos de 

extração alcalina, seguida de precipitação da proteína no ponto isoelétrico para obtenção do 

isolado protéico (SALGADO et al., 2010; ORLIAC et al., 2003; ROUILLY et al., 2006). Da 

mesma forma, Cho e Rhee (2004) e Denavi et al. (2009) trabalharam com torta de soja 

desengordurada para a  extração alcalina  respectivamente, NaOH 1M/pH 10/25
o
C/1h e 

NaOH 2M/pH 8/25
o
C/2h, seguida de precipitação da proteína no ponto isoelétrico para 

obtenção do isolado protéico.  

Normalmente os métodos de extração consistem  na solubilização das proteínas, o que 

geralmente é feito com a adição da torta em meio alcalino, que na maioria dos casos é solução 

de hidróxido de sódio. A agitação dessa dispersão favorece a extração das proteínas 

solubilizadas, ocorrendo migração do interior das partículas da torta para a fase líquida. A 

separação da solução protéica (sobrenadante) do resíduo sólido (decantado) é feita por 

centrifugação. Os extratos assim obtidos são desidratados por liofilização, atomização, etc., 

ou precipitados com abaixamento do pH até o ponto isoelétrico. Após a centrifugação dos 

extratos são produzidos os isolados protéicos. 
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Muitos outros trabalhos encontrados na literatura poderiam ser citados relativos a 

diferentes tortas (colza, algodão, sorgo), entretanto não se encontra trabalhos envolvendo 

proteína de torta de mamona. 

 

 

4. Material e Métodos 

 

Este trabalho foi desenvolvido no laboratório de Bromatologia, do Departamento de 

Zootecnia (ZAZ), da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da Universidade de 

São Paulo (FZEA/USP), localizado na cidade de Pirassununga/SP. 

As sementes de mamona e torta de mamona utilizadas neste trabalho foram 

gentilmente cedidas pela empresa “A. Azevedo Ind. Com. De Óleos Ltda.”, situada no 

município de Itupeva/SP. 

 

4.1.  Preparo das Sementes de mamona 

 

As sementes de mamona (Figura 12) foram submetidas à moagem utilizando moinho 

de rotor termostatizado (Marconi, modelo MA-090CFT), mantendo a temperatura constante 

em 20
o
C, para diminuir as perdas de gordura durante o processo. Antes de se fazer a 

determinação da composição bromatológica, a semente de mamona foi desengordura em um 

extrator de Soxhlet com éter de petróleo (Synth) por 6 horas e seca em estufa de circulação de 

ar (Quimis), a uma temperatura de 60ºC.  
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Figura 12: Sementes de mamona cedida pela empresa A. Azevedo 

Óleos Indústria e Comércio de Óleos Ltda (Itupeva/SP). 

 

Dessa forma a caracterização bromatológica da semente, incluindo os minerais, foi 

realizada na semente moída por TM. A análise de fibra em detergente ácido (FDA) das 

sementes moídas foi realizada sequencialmente à análise de fibra em detergente neutro (FDN) 

para digerir a fibra solúvel (provavelmente pectina), uma vez que esse componente interfere 

na determinação de FDA superestimando o seu valor (SILVA; QUEIROZ, 2002).  

As análises de ácidos graxos, fibra alimentar total, fibra insolúvel pelo método 

enzimático, amido e compostos fenólicos foram realizadas segundo metodologias descritas no 

item 4.5. 

 

4.2. Preparo da torta de mamona 

  

Inicialmente, a torta de mamona (Figura 13) foi submetida a um processo de moagem 

a 20
o
C, em moinho de rotor  termostatizado (Marconi, MA-090CFT, Piracicaba/SP) (Figura 

14).  
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Figura 13: Torta de mamona cedida pela empresa A. Azevedo Óleos 

Indústria e Comércio de Óleos Ltda. (Itupeva/SP). 

 

 

Figura 14: Moinho de rotor termostatizado (Marconi, MA-090CFT, 

Piracicaba/SP). 

 

 Após a moagem, esta torta de mamona foi denominada de torta de mamona não 

fracionada (TMNF) (Figura 15). E, em seguida, esta torta de mamona (TMNF) passou pelo 

processo de caracterização granulométrica sendo utilizado para tanto as peneiras 
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granulométricas de 12, 16, 20, 28, 35 e 48 “mesh”, acopladas a um agitador eletromagnético 

para peneiras (Bertel In Metalúrgica, tipo magnético-1669, Série 0401, Caieiras/SP).  

 

 

Figura 15: Torta de mamona após a moagem, denominada de torta de 

mamona não fracionada (TMNF). 

 

As partículas que permaneceram retidas nas peneiras de 12, 16 e 20 mesh; 28, 35 e 48 

mesh e, na base da peneira, foram denominadas respectivamente de fração grossa, fração 

média e fração fina. 

 Para as extrações das proteínas utilizaram-se as frações médias e finas as quais foram 

denominadas de torta de mamona fracionada (TMF). A fração grossa foi descartada, neste 

experimento, por permanecer na superfície da solução durante o processo de extração. Isto 

ocorreu provavelmente devido a presença de partículas fibrosas (casca). 
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4.2.1. Análises bromatológicas da torta de mamona não fracionada (TMNF) 

 

A caracterização bromatológica da torta de mamona não fracionada foi realizada por 

meio das análises de matéria seca (MS), proteína bruta (PB), extrato etéreo (EE) e fibra bruta 

(FB) segundo Silva e Queiroz (2002); os minerais: cálcio (Ca), fósforo (P), sódio (Na), 

potássio (K), magnésio (Mg), zinco (Zn), manganês (Mn), cobre (Cu) e ferro (Fe), e 

nitrogênio não proteico (NNP) foram determinados de acordo com a AOAC (1995); fibra em 

detergente neutro (FDN), fibra em detergente ácido (FDA), celulose (Cel), hemicelulose 

(Hem) e lignina em detergente ácido (LDA) pela metodologia de Goering e Van Soest (1970), 

cuja metodologias estão descritas  no item 4.5.1.   
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4.3.  Caracterização do Farelo de mamona 

 

O farelo de mamona foi obtido após o esgotamento do óleo da torta de mamona 

fracionada (TMF) utilizando-se éter de petróleo. O processo foi realizado em aparelho de 

Soxhlet, por 6 horas, seco em estufa de circulação e ventilação forçada de ar (55ºC) e 

processado em gral de porcelana; este resíduo foi denominado de farelo de mamona. Após 

este processo foram realizadas as seguintes análises bromatológicas: matéria seca (MS), 

proteína bruta (PB), extrato etéreo (EE) e fibra bruta (FB) segundo Silva e Queiroz (2002); 

minerais [cálcio (Ca), fósforo (P), sódio (Na), potássio (K), magnésio (Mg), zinco (Zn), 

manganês (Mn), cobre (Cu) e ferro (Fe)] e nitrogênio não protéico (NNP) de acordo com a 

AOAC (1995); fibra em detergente neutro (FDN), fibra em detergente ácido (FDA), celulose 

(Cel), hemicelulose (Hem) e lignina em detergente ácido (LDA) pela metodologia de Goering 

e Van Soest (1970), descritas no item 4.5.1.  

 

4.4. Extração de proteínas da torta de mamona 

  

4.4.1. Torta de mamona utilizada nas extrações de proteínas 

 

As proteínas foram extraídas da torta de mamona, por solubilização em meio alcalino, 

em temperatura moderada, e a separação foi realizada por centrifugação (MARQUIÉ et.al., 

1995). As extrações foram realizadas de acordo com o fluxograma abaixo (Figura 16). 
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Figura 16: Fluxograma do processo de extração da proteína e do resíduo de extração. 

 

 O estudo da extração das proteínas foi feito em becker de 1.000 mL, com temperatura 

controlada a 50ºC com um banho-maria termostatizado (Marconi, modelo MA 184/BX), 

mantido sob agitação constante (400 a 600rpm), com auxílio de agitador mecânico 

Torta (20%) 

Ajuste de pH  

Extração (tempo reação 30’) 

Centrifugação (3.430xg)  

Proteínas (sobrenadante) 

Liofilização 

Extrato protéico liofilizado 

Resíduo (decantado) 

Secagem 

Resíduo seco 

Agitação (400rpm, 50
o

C) 

Nutrição Animal Filmes  
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(TECNAL, TE-039, série 00169), por 30 minutos (Figura 17). Em seguida, a dispersão foi 

centrifugada em centrífuga refrigerada (Thermo IEC, Modelo centra GP&R 31250525, USA), 

a 3.430xg, temperatura de 50ºC por 20 minutos (Figura 18). O sobrenadante (extrato líquido 

protêico) foi separado (Figura 19), submetido ao processo de liofilização em um liofilizador 

(Heto, modelo FD 1,0-60) (Figura 20), após congelamento em nitrogênio líquido e 

direcionado para as pesquisas sobre desenvolvimento de material biodegradável, o decantado 

de interesse à alimentação animal, foi desidratado em estufa de secagem, com circulação de ar 

(Fanem, Modelo 320-SE), a uma temperatura a 40ºC, por 24 horas. 

  

          

Figura 17: Ensaio de extração de proteínas da torta de mamona em 

becker. 
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Figura 18: Centrífuga refrigerada contendo os frascos a serem 

centrifugados. 

 

 

Figura 19: Recipientes contendo as soluções proteicas após 

centrifugação, contendo as duas fases (sobrenadante e resíduo).  
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      Figura 20: Liofolizador com os extratos protéicos. 

 

Inicialmente, foram feitos testes para estudar os parâmetros de operação do processo 

de extração das proteínas, utilizando-se apenas soluções de NaOH (20%) para ajuste do pH 

para 9. 

 Na sequencia foram realizados testes com três álcalis [hidróxido de cálcio (Ca(OH)2), 

hidróxido de sódio (NaOH) e hidróxido de potássio (KOH)], para se estudar o efeito desses 

agentes no rendimento da extração, sempre com pH 9.  

Os testes com hidróxido de cálcio não se mostraram muito promissores, pois este 

álcali é pouco solúvel em água, portanto para se atingir os valores desejados de pH, foi  

necessário um volume muito grande de solução. Desta forma, decidiu-se excluir esta base dos 

experimentos posteriores.  

 Para aprofundar o estudo de extração de proteínas, utilizando hidróxido de sódio, foi 

avaliada, a influência dos seguintes fatores no processo de extração de proteínas mantendo-se 

o pH fixado em 9: concentração da torta na solução de extração (10 e 20%);  velocidade de 

agitação (400 e 600rpm), a temperatura e o tempo de extração foram fixados em 50
o
C e 30 
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minutos, respectivamente. Além disso, verificou-se o efeito da lavagem do resíduo sólido da 

extração com água destilada e o desengorduramento da torta antes de realizar a extração de 

proteína. Todas as extrações foram realizadas em triplicatas.  

Anteriormente, foi feito outro estudo do efeito do pH (8, 9, 10 e 11), obtido com 

NaOH, sobre a extração das proteínas.  

Finalmente, foi feito ainda, um estudo do efeito do agente (KOH e NaOH) em três 

diferentes pH (10, 11 e 12) no processo de extração das proteínas. 

O sobrenadante foi direcionado para as pesquisas sobre desenvolvimento de material 

biodegradável. Entretanto, para as análises no contexto deste trabalho, o extrato 

(sobrenadante) foi liofilizado para posterior caracterização, e o resíduo (decantado) (Figura 

21) foi desidratado em estufa de secagem, com circulação do ar (Fanem, Modelo 320-SE), a 

uma temperatura a 40
o
C, por 24 horas e moído em moinho (TM) de rotor termostatizado 

(Marconi, modelo MA-090CFT), mantendo a temperatura constante em 20
o
C, para diminuir 

as perdas de gordura durante o processo.  
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Figura 21: Resíduos de extração da proteína da torta de mamona moídos. 

 

4.5. Caracterizações da torta de mamona fracionada (TMF) utilizada na extração de 

proteína, do extrato de proteína liofilizada (EPL) e dos resíduos de extração da torta de 

mamona 

 

4.5.1. Análises bromatológicas 

 

Todas as análises descritas abaixo foram realizadas em triplicata. 

a)  Matéria seca foi pesada e mantida em estufa a 105
o
C até peso constante (SILVA; 

QUEIROZ, 2002). 
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b)  Proteína bruta foi determinada com base no conteúdo de nitrogênio total, dosado 

pelo método Kjeldahl, que consiste em aquecer a substância nitrogenada em ácido 

sulfúrico concentrado, em presença de catalizador, de maneira que o nitrogênio e 

hidrogênio presentes sejam convertidos em sal amoniacal. O nitrogênio é 

deslocado sob a forma de amônia, na etapa de destilação. O destilado é então 

titulado e é conhecido o teor de nitrogênio da amostra analisada. O fator de 

conversão para proteína utilizado foi de 6,25 (SILVA; QUEIROZ, 2002). 

c) Fibra bruta é a porção dos carboidratos totais que resiste a uma hidrólise ácida e 

alcalina, utilizando o aparelho de Sebelin. A amostra seca é submetida a digestão 

ácida, com ácido sulfúrico a 1,25% e hidróxido de sódio a 1,25%, durante 30 

minutos em cada digestão. Após a secagem do material, em estufa a 105ºC e 

queima em mufla a 550ºC, o teor de fibra bruta foi determinado por diferença 

(SILVA; QUEIROZ, 2002). 

d) Extrato etéreo foi baseado na extração de substâncias solúveis em éter de petróleo, 

utilizando-se o extrator contínuo tipo Soxhlet. Após a evaporação do solvente, o 

teor de extrato etéreo foi determinado por diferença (SILVA; QUEIROZ, 2002). 

e) Cinzas foram determinadas por incineração do material em mufla a 550ºC, até a 

combustão total da matéria orgânica (SILVA; QUEIROZ, 2002).  

f) O extrativo não nitrogenado foi calculado por diferença: ENN = 100 – (proteína 

bruta + extrato etéreo + cinzas + fibra bruta) (SILVA; QUEIROZ, 2002). 

g) Os minerais cálcio (Ca), fósforo (P), magnésio (Mg), zinco (Zn), manganês (Mn), 

cobre (Cu) e ferro (Fe) por espectrometria de absorção atômica; nitrogênio não 

protéico (NNP); sódio (Na) e  potássio (K) por fotometria de chama (AOAC, 

1995). 
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h) As fibras em detergente neutro (FDN), fibra em detergente ácido (FDA), 

hemicelulose (Hem), celulose (Cel) e lignina em detergente ácido (LDA). A fibra 

em detergente neutro e ácido baseia-se no resíduo da amostra após a dissolução das 

proteínas, gorduras e carboidratos solúveis em detergente neutro e em detergente 

ácido. A hemicelulose foi calculada por diferença entre o FDN e FDA. A celulose 

foi calculada por diferença após a hidrólise ácida da FDA. A lignina em detergente 

ácido foi quantificada por digestão com ácido sulfúrico a 72% (GOERING; VAN 

SOEST, 1970).  

 

4.5.2. Análises de amido e compostos fenólicos da torta de mamona 

 

A determinação do teor de amido foi realizada após hidrólise com a utilização da α-

amilase (de Bacillus licheniformis, Sigma P3910, diluída 1:250), a 95
o
C, seguido do uso da 

amiloglucosidase (de Aspergillus niger, 300 unidades min
-1

A7095), a 50°C (WALTER; 

SILVA; PERDOMO, 2005).  A glicose produzida nessa hidrólise foi quantificada por 

espectrofotometria, medindo-se a absorbância a 505 nm, em espectrofotômetro (PerkinElmer 

Lambda 35 UV/VIS Spectrometer), utilizando o utilizado o Kit de glicose. 

Os compostos fenólicos foram determinados pelo método espectrofotométrico de 

Folin-Ciocalteu, descrito por Woisky e Salatino (1998), utilizando-se ácido gálico como 

padrão. A leitura da absorbância foi feita a 740nm em espectrofotômetro (PerkinElmer 

Lambda 35  UV/VIS  Spectrometer).  
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4.5.3. Análises de ácidos graxos  

 

A composição de ácidos graxos do óleo extraído da semente de mamona e do resíduo 

de extração da proteína da torta de mamona foi determinada no Laboratório de Engenharia de 

Separações, do Departamento de Engenharia de Alimentos (ZEA) da FZEA, por meio de 

cromatografia gasosa de acordo com o método oficial 1-62 da AOCS (1998). Inicialmente as 

amostras foram esterificadas com complexo de trifluoreto de boro-metanol (BF3) para 

derivatização dos ácidos carboxílicos aos seus ésteres metílicos correspondentes. Foi utilizado 

um cromatógrafo gasoso (Shimadzu, modelo GC 2010 AF, Japão) equipado com detector de 

ionização de chama, coluna capilar Crossbond-PEG com espessura de filme de 0,25μm, 30m 

de comprimento e 0,25mm de diâmetro interno (RTx-Wax, Restek, Bellefonte, PA, USA) e 

módulo de injeção automático com razão de divisão (Split) de 1:50. Hélio foi utilizado como 

gás de arraste na vazão de 0,74mL min
-1

. A programação de temperatura da coluna (forno) foi 

um isoterma inicial a 160
o
C, seguida de taxa de aquecimento de 3

o
C min

-1
 até 245

o
C, e 

mantido um novo isoterma de 15 minutos.  As temperaturas do injetor e do detector foram de 

250
o
C e 280

o
C, respectivamente. Os ésteres metílicos dos ácidos graxos foram identificados 

por comparação com os tempos de retenção dos padrões Supelco 37 (PA, EUA) e a 

quantificação foram realizadas por normalização interna. 

 

4.5.4. Análises de aminoácidos 

 

Os teores de aminoácidos da torta de mamona fracionada (TMF), das proteínas 

liofilizados (EPL) e dos resíduos de extração de proteína da torta de mamona, com agente 

alcalinizante NaOH, foram determinados no Laboratório de Análises Químicas Ltda. (LAB 
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TEC), Hortolândia/SP, com derivatização de aminoácidos em pré-coluna de fenilisotiocianato 

e cromatografia líquida de alta performance (JAOAC, 1989). Foi utilizada uma coluna C18 

com 250mm de comprimento e 4,6 mm de diâmetro interno, detector UV-Visível, ajustado 

em comprimento de onda de 254nm, fase móvel composta por dois eluentes diferentes, um 

contendo acetato de sódio, trietilamina, acetonitrila, EDTA, ácido acético glacial, e outro 

contendo acetonitrila e água. Como derivatizante foi utilizado o fenilisotiocianato (PITC). 

 

4.5.5. Análises de fibras alimentares  

 

Para a determinação das fibras alimentares das amostras, semente de mamona, torta de 

mamona fracionada (TMF) e resíduos de extração de proteína da torta de mamona, foi 

realizada a digestão enzimática utilizando-se a solução-tampão MÊS-TRIS, α-amilase 

termorresistente e solução de protease. Após a digestão enzimática, as amostras foram secas 

em estufa de 105ºC, pesadas e por diferença obteve-se a fibra insolúvel. Ao filtrado foram 

adicionados etanol, deixando em repouso por 1 hora para precipitação da fibra solúvel, depois 

o precipitado foi recolhido, lavado com etanol e acetona, representando a fibra solúvel. Os 

cadinhos contendo as fibras foram secos em estufa de 105ºC, por 12 horas e, a quantidade de 

fibras solúvel e insolúvel determinadas por diferença de peso. As análises de fibra alimentar 

total (FAT), fibra alimentar solúvel (FAS) e fibra alimentar insolúvel (FAI) foram realizadas, 

segundo as Normas Analíticas do Instituto Adolfo Lutz (1985). 
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4.5.6. Análise de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

Para a análise por microscopia eletrônica de varredura, as amostras de torta de 

mamona e os resíduos de extração de proteína da torta de mamona foram secas em estufa a 

40ºC, por 24 horas, moídas e acondicionadas em dessecador, a vácuo, por 12 horas. A seguir, 

as amostras foram inseridas em um porta amostra de alumínio, com fita adesiva dupla face de 

carbono e diretamente analisadas, utilizando-se microscópio eletrônico de varredura (MEV) 

com feixe a 15 kV (Marca Hitachi, TM 3000 (Tokyo, Japão) (Figura 22).  

 

 

Figura 22: Microscópio eletrônico de varredura (MEV). 

 

4.5.7. Detecção da atividade tóxica e avaliação da atividade alergênica 

 

As detecções da atividade tóxica e avaliação da atividade alergênica foram realizadas 

na torta de mamona fracionada (TMF), extratos de proteína liofilizados (EPL) e nos resíduos 

de extração de proteína da torta de mamona com agente alcalinizante NaOH. 
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A detecção da atividade tóxica e a atividade alergênica foram realizadas no 

Laboratório de Química e Função de Proteínas e Peptídeos – LQFPP da Universidade 

Estadual do Norte Fluminense – Darcy Ribeiro (UENF), Rio de Janeiro. As metodologias 

envolvendo essas análises estão descritas a seguir: 

 

4.5.7.1. Avaliação da atividade alergênica 

 

Para analisar as propriedades alergênicas das amostras, empregou-se ensaio de 

desgranulação de mastócitos obtidos de lavado peritoneal de rato, o qual foi avaliado por 

análise da morfologia celular por microscopia óptica.   

Para a obtenção do extrato rico em albuminas 2S empregou-se a metodologia descrita 

por Thorpe et al. (1988), com adaptações propostas por Maciel et al. (2009).  Resumidamente, 

a torta foi macerada com gral e pistilo e as proteínas foram solubilizadas em tampão fosfato 

de sódio 0,2M (pH 7,0) na proporção de 1:4. Os resíduos insolúveis foram eliminados por 

centrifugação a 30.000xg durante 15 minutos a 4°C. As proteínas do sobrenadante foram 

precipitadas com sulfato de amônio a 90% de saturação durante 18 horas sob agitação. Após a 

precipitação, a amostra foi centrifugada a 15.000xg durante 15 minutos e o precipitado, 

contendo as proteínas, foi recolhido e o sobrenadante descartado. O material recolhido foi 

fervido durante 15 minutos, em banho-maria, visando flocular a ricina e, subsequentemente, 

submetido a uma nova centrifugação e, o sobrenadante recolhido. Para separar a albumina 2S 

das outras proteínas presentes na amostra, a mesma foi submetida à filtração em gel utilizando 

resina Sephadex-G-50 previamente equilibrada em TFA (ácido trifluoracético) 0,1%. A 

amostra foi eluída com TFA 0,1% sob um fluxo de 1,0 mL/min e, frações de 1 mL  foram 
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coletadas e detectadas a 280nm. As frações correspondentes às albuminas 2S foram 

acumuladas, liofilizadas e guardadas a 4ºC.  

Para a obtenção dos mastócitos, ratos da linhagem Wistar (não imunizados), de 

aproximadamente 250g foram empregados como fonte de mastócitos. Três ratos eram 

sacrificados, um de cada vez, por asfixia em CO2 e, posteriormente submetidos a uma incisão 

na cavidade peritoneal, de aproximadamente 5cm.  Nesta abertura, foram inseridos 20mL de 

meio de cultura DMEM (meio mínimo essencial de Eagle modificado por Dulbecco) 

contendo 12 UI/mL de heparina para realizar a lavagem. O conteúdo recolhido do primeiro 

rato foi utilizado para realizar a lavagem do segundo e assim sucessivamente, objetivando 

enriquecer o conteúdo do lavado com mastócitos. O lavado obtido dos animais foi retirado da 

cavidade peritoneal com o auxílio de uma pipeta Pasteur e armazenado em tubo cônico tipo 

Falcon. 

 O conteúdo final recolhido do peritôneo dos ratos, aproximadamente 15mL, foi 

transferido para uma placa de Petri, permanecendo por 30 minutos em estufa à 37ºC, visando 

separar os mastócitos dos macrófagos. Após esse período de tempo, 2/3 do meio de cultura foi 

retirado cuidadosamente da superfície da placa com auxílio da pipeta Pasteur e descartado. O 

líquido remanescente (cerca de 4 - 5 mL) contendo os mastócitos foi transferido para um tubo 

cônico tipo Falcon e essa suspensão final de células, dividida em alíquotas de 100 µL, para 

posterior sensibilização. 

Para a realização dos ensaios de desgranulação, avaliou-se a ativação dos mastócitos, 

mediada ou não por imunoglobulinas. As alíquotas de 100μL da preparação enriquecida em 

mastócitos foram submetidas ao tratamento com 1μL de soro total anti-albumina 2S obtido 

em ratos Ra Thor conforme descrito por Deus-de-Oliveira et. al (2011)  e com 10μL da 

amostra a ser testada (10μg/mL). A mistura foi incubada por 1 hora a 37ºC. Nos controles de 
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ativação inespecífica, o soro foi omitido do ensaio. Para a avaliação da desgranulação, uma 

alíquota de 10μL foi utilizada para a contagem de mastócitos por microscopia óptica. Para a 

detecção do percentual de desgranulação em todos os testes realizados, o “pool” de IgE anti-

albumina 2S obtido após imunização de ratos RA/Thor foi diluído a uma proporção de 1:100 

na suspensão de células. As amostras foram preparadas para que se tivesse 1 µg/mL na 

mesma solução. Esta mistura foi incubada por 1 hora na estufa de cultura de células a 37ºC. A 

desgranulação dos mastócitos foi avaliada por microscopia.   

Para a avaliação do percentual de desgranulação por microscopia óptica, as amostras 

foram preparadas para se obter uma concentração de 10µg min
-1

. Em cada ensaio 10µL da 

amostra (100ng) era incubado com 100µL da suspensão de células, por 1 hora à 37ºC. 

Alíquotas de 10µL foram misturadas com 10µL de solução aquosa contendo 0,1% de azul de 

toluidina, 10% de formaldeído e 1% de ácido acético, pH 2,8 e mantidas por 15 minutos para 

evidenciar a desgranulação. A contagem diferencial das células íntegras e desgranuladas 

coradas foram feitas em câmera de Neubauer através da observação em microscópio óptico 

Zeiss Axioplan utilizando objetiva de 20x.  

 

4.5.7.2. Extração da Ricina e análise por eletroforese em gel com dodecil-sulfato 

de sódio (SDS-PAGE) 

 

 Amostras de torta de mamona (500g) foram extraídas com 2,5L de água acidificada 

com HCl pH 3,8 sob agitação por 6 horas. Após os sólidos se sedimentarem, o sobrenadante 

foi filtrado em papel de filtro. O precipitado foi tratado com 1,5L de água destilada, sob 

agitação por 3 horas e filtrado em papel de filtro. Um segundo tratamento com água foi dado 

ao resíduo, e este foi novamente filtrado. 
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 Este filtrado, contendo toda a ricina, foi concentrado por centrifugação a vácuo (Speed 

Vac). O filtrado foi então saturado com cloreto de sódio e centrifugado à 2.000xg por 20 

minutos para separar o precipitado contendo somente ricina. 

O precipitado foi dissolvido em água deionizada. Foi então re-precipitado por 

saturação com sulfato de amônio. Após duas outras precipitações com o mesmo sal, o 

precipitado foi diluído em água deionizada e dialisado a 4ºC por um período de 72 horas, 

contra tampão tris-pH 6,8 (tampão para dissolução da amostra para eletroforese). O tampão 

foi trocado uma vez a cada 2 horas, nas primeiras 12 horas, e subsequentemente uma vez a 

cada 6 horas no tempo restante. 

Após 72 horas, o dialisado foi centrifugado a 2.000xg, por 10 minutos, para separar a 

matéria insolúvel do sobrenadante contendo a ricina. A solução foi concentrada a vácuo. A 

quantidade de ricina no dialisado foi estimada pelo método de Bradford (1976).  O extrato, 

contendo cerca de 50µg de proteína, foi aplicado no gel para o fracionamento das proteínas 

por SDS-PAGE (LAEMMLI, 1970) e posterior identificação da ricina. 

 

4.5.8. Análise da fração proteica por eletroforese em gel 

 

A fração proteica de eletroforese em gel (Figura 23) foi realizada apenas na proteína 

liofilizada extraída com agente alcalinizante de hidróxido de sódio (NaOH) pH 9), como teste 

inicial para realização desta pesquisa. A análise foi realizada no “Departamento de Ciencia y 

Tecnología de Carnes y Productos Cárnicos y del Pescado y Productos de la Pesca (DCP)”, do 

“Instituto del Frío de Madrid”. 

O perfil eletroforético da proteína presente no extrato obtido em pH 9, previamente 

liofilizado, segundo o procedimento de Laemmli (1970), utilizando-se o sistema vertical 
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Protean II – Bio Rad em voltagem constante. As amostras foram submetidas à desnaturação à 

temperatura de 100
o
C (5 min) em solução tampão com pH 6,8 (β-mercaptoetanol, Tris-HCl 

0,5M, glicina, SDS (10 %) e azul de bromofenol). Tampão com pH 8,3 foi utilizado na 

corrida (Tris (0,0025 M), glicina (0,192 M) e SDS (0,1 %). Os géis consistiram em: gel de 

empilhamento 4,0 % (acrilamida, Tris-HCl pH 8,8; água e TEMED) e gel de corrida 6,0 % 

(acrilamida, Tris-HCl pH 6,8; água e TEMED). 

 

 

Figura 23: Aplicação das amostras (a) e desenvolvimento da eletroforese (b). 

 

A coloração do gel foi realizada utilizando-se Azul Brilhante Comassie G-250 

(BLAKESLEY; BOEZI, 1977) (Figura 24). O padrão utilizado foi da marca BIO-RAD 

contendo oito proteínas de pesos moleculares variando entre 6,66 e 202,82 kDa, contendo as 

seguintes proteínas: Miosina (202.816 kDa), β-Galactosidase (115,556 kDa), Albumina Sérica 

Bovina (98,223 kDa), Ovalbumina (51,366 kDa), Anidrase Carbonica (37,240 kDa), Inibidor 

de Tripsina de soja (29,003 kDa), Lisozima (19,748 kDa) e Aprotinina (6,658 kDa). 

 

a b 
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Figura 24: Gel da eletroforese após coloração (a) e após descoloração (b). 

 

4.5.9. Análise de eletroforese por fluorescência induzida a lazer (LIF) 

 

A eletroforese foi realizada nas amostras de semente, torta de mamona fracionada 

(TMF) e nos resíduos de extração de proteína da torta de mamona. 

A composição da fração protéica por eletroforese e a identificação da ricina foi 

realizada no Laboratório de Bioanalítica, Microfabricação e Separações BioMicS - IQSC – 

USP  da Universidade de São Paulo – Campus de São Carlos.  

Nas amostras de torta, semente e resíduos da extração de proteínas da torta de mamona 

resultantes (pós-processo de remoção da ricina) foram adicionados em solução tampão Tris 

(3,8), que em seguida foi centrifugado a 3.430xg/30min e o sobrenadante separado. Para a 

avaliação da eficiência da extração da ricina presente na torta, semente e resíduo da mamona 

foram realizadas análises do sobrenadante, após precipitação das proteínas presentes, 

empregando-se solução de ácido tricloroacético (TCA)/acetona com 10% TCA. O pellet 

obtido foi ressuspendido em 300L de solução de reidratação contendo uréia (7M), tioureia 

a b 
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(2M) e 2% CHAPS [3 - ((3-colamidopropil) dimetilamônio)-1-propanossulfonato - 

surfactante] e analisado em aparelho de Bioanalyzer (Figura 25). 

 

Figura 205: (a) Aparelho Bioanalyzer (fluorescência induzida a laser (LIF)); (b) chip utilizado no 

aparelho; (c) seringa de injeção para o chip. 

 

4.6. Análises Estatísticas 

 

 As análises estatísticas foram realizadas utilizando-se o programa computacional SAS 

(SAS, 2003). As diferenças estatísticas entre as médias foram identificadas através dos testes 

de Tukey (p<0,05).  
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5. Resultados e Discussões 

 

5.1. Caracterização química da matéria prima  

 

5.1.1. Caracterização bromatológica das sementes de mamona 

 

Do ponto de vista analítico, as sementes de mamona (Figura 26a) constituem-se em 

um sistema bastante heterogêneo, sendo necessária a cominuição desse produto para a 

realização das análises. A moagem dessas sementes expôs o endosperma (Figura 26b), porção 

rica em proteínas e, portanto, produto de interesse deste trabalho. 

 

  

Figura 26: Sementes de mamona obtidas de “A. Azevedo Indústria e Com. de 

Óleos Ltda.(Itupeva/SP)”: (a) sementes inteiras, (b) sementes trituradas. 

 

A umidade de 4,29% (MS = 95,71%) observada nas sementes de mamona pode ser 

considerada abaixo da faixa de umidade ótima para armazenamento de oleaginosas, que 

segundo Brooker, Bakker-Arkema e Hall (1992), está entre 6 e 10% . 

a b 
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Foi observado que na composição bromatológica das sementes de mamona (Tabela 

10), os valores de proteína bruta (PB) foram de 19,91%, valores estes próximos aos 

observados por Freire et al. (1997), quando estudaram diversos genótipos de semente de 

amendoim, relatando valores de PB de 17,94%. Observou-se que as concentrações de cinzas 

(CZ) (2,37%) foram inferiores às encontradas por Penha et al. (2007), quando trabalharam 

com grãos integrais de pinhão-manso (3,7%)  e com o  albúmen de pinhão-manso (3,61%). 

Para o extrato etéreo (EE) foram determinados valores de 43,63%, estando superiores 

aos encontrados por Souza et al. (2009), na semente de pinhão-manso (40,33%) e nabo-

forrageiro (36,85%) e por Freire et al. (1997), quando estudaram diversos genótipos de 

sementes de amendoim (37,63%). Segundo Freire, Severino e Machado (2006), o teor de óleo 

nas sementes de mamona pode variar de 35 – 55%.  

A semente de mamona apresentou elevados teores de fibras (FB = 29,48%; FDN = 

44,26%; FDA = 35,38%) (Tabela 10). Evangelista, Abreu e Per (2004), trabalhando com dois 

cultivares de semente de mamona, quantificaram os teores de fibra utilizando três tipos de 

extração: etanol, hexano e prensagem a frio, observando valores de 45,03 a 58,34% para a 

FDN e de 30,03 a 46,32%  para a FDA, valores estes bem próximos aos obtidos neste trabalho 

(Tabela 10), onde a extração de lipídeos foi realizada com éter de petróleo. A composição 

química da semente de mamona muda de acordo com a variedade e região de cultivo. Ainda 

em uma mesma região, fatores agronômicos, como crescimento, floração, solo, além de 

pluviometria e altitude podem afetar a qualidade da semente e, consequentemente, o teor de 

óleo. A semente de mamona, em termos médios é constituída por 65% de amêndoa e 35% de 

casca (MENDES, 2005), que é tipicamente rico em fibras. 
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Tabela 10: Composição bromatológica da semente de mamona. 

 

Componentes (%) Teores
1
  

Componentes 

(%) 
Teores 

Matéria seca (MS) 95,71±0,13 Ferro (Fe)  0,00940,0002 

Proteína bruta (PB) 19,91±0,74 Zinco (Zn)  0,00500,0002 

Extrato etéreo (EE) 43,63±0,68 Cobre (Cu)  0,00190,00004 

Cinzas (CZ)
 

2,37±0,17 Manganês (Mn)  0,00190,00002 

Fibra bruta (FB)
2 

29,48±0,54 Sódio (Na)  0,00730,0006 

Extrativo não nitrogenado 

(ENN) 
4,25±0,61 Magnésio (Mg)  0,210,00 

Fibra detergente neutro (FDN)
2 

44,26±0,91 Potássio (K)  0,500,02 

Fibra detergente ácido (FDA)
2 

35,320,56
 Cálcio (Ca)  0,350,03 

Lignina detergente ácido (LDA)
2 

25,300,27 Fósforo (P)  0,120,01 

Celulose
2 

6,750,44 Nitrogênio (N)  3,19±0,12 

Hemicelulose
2 

9,702,27   

Nitrogênio na FDN 0,29±0,12   

Nitrogênio na FDA 3,31±0,96   

Nitrogênio não protéico (NNP) 1,77±0,51   

Amido 1,95±0,37   

Fenólicos Totais
3
 7,90±0,40   

                   1 
Valores expressos em base seca. 

                   2 
Análises determinadas na semente desengordurada. 

                  3
 Valor expresso em mg/100g acido gálico  

 

A composição de minerais, macro e microelementos, foram diferentes da observada 

por Lucena et al. (2006). Mais uma vez, essa diferença se deve aos vários parâmetros já 

discutidos.  

  Dentre os macro minerais encontrados nas sementes de mamona (Tabela 10), 

observou-se que os mais abundantes foram o K e o N, apresentando concentrações 
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semelhantes às obtidas por Lucena et al. (2006), que observaram teores de K entre  0,27 e 

1,30% e de N entre 2,35 e 3,31%, ao avaliarem a composição em minerais das sementes de 

mamona dos cultivares BRS Nordestina e BRS Paraguaçu separadas por classes de acordo 

com a cor do tegumento. Esses autores obtiveram valores de P que variaram de 0,49 a 0,69%, 

sendo estes superiores ao obtido neste trabalho.  Para o Ca e o Mg, os valores determinados 

foram superiores aos encontrados por Souza et al. (2009), trabalhando com semente de 

pinhão-manso,  que foi de 0,44% para Ca e de 0,45%, para Mg. O Na foi o macro-mineral que 

se apresentou em menor concentração. 

 Entre os micros minerais, o mais abundante foi o Fe, seguido do Zn, Cu e Mn. Estes 

minerais determinados foram semelhantes aos observados por Souza et al. (2009) em semente 

de pinhão-manso (0,0068 e 0,01%) e em nabo-forrageiro (0,01 e 0,0063%). 

 A semente de mamona apresentou na sua composição, 1,95% de amido (Tabela 10). 

Este teor está abaixo do encontrado por Souza et al. (2009), quando trabalharam com 

sementes de pinhão-manso, nabo-forrageiro e cambre (9,85; 14,05 e 14,75%), 

respectivamente. 

Os teores dos compostos fenólicos totais (Tabela 10) encontrados na semente de 

mamona foram de 7,9 mg de EAG 100g
-1

. Os dados de compostos fenólicos para alimentação 

animal não são encontrados na literatura. 
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5.1.2.  Composição dos teores de ácidos graxos da semente de mamona 

 

O principal ácido graxo encontrado no óleo de mamona foi o ácido ricinoléico (Tabela 

11), correspondendo a cerca de 90% da composição. Esta predominância era esperada e típica 

da semente de mamona (SALIMON et al., 2010). O ácido graxo ricinoléico difere dos demais 

ácidos graxos presentes no óleo das sementes de mamona, devido a presença de uma hidroxila 

no C12, o que o torna mais denso e viscoso que os demais óleos vegetais (LIMA, 2007). 

A concentração do ácido linoléico (Tabela 11) foi similar a encontrada por Martín et 

al. (2010), trabalhando com semente de mamona e inferior a semente de pinhão-manso 

observada pelos mesmos autores (Tabela 11).  

Os valores encontrados para os ácidos oleico e linoléico na semente de mamona foram 

cerca de 10 vezes menores que os observados por Vieira, Cabral  e Paula (1999) em cultivares 

de soja, cujos resultados de ácidos graxos oléico variaram entre 21,15 e 39,93% e linoléico 

entre 42,46 e 57,19%. 

A semente de mamona apresentou em sua composição um total de ácidos graxos 

saturados de 2,07% e insaturados de 8,07%, excluindo-se o ácido ricinoleico. 
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Tabela 11: Composição de ácidos graxos da semente de mamona e pinhão-manso. 

 

Teores (%MS) 

 

Ácidos Graxos  

 

SM 

 

SM
1
 

 

SPM
1
 

 

SM
2 

 

Palmítico (C16:0) 

 

 

0,95±0,02 

 

1,3 

 

16,9 

 

0,8-1,1 

 

Esteárico (C18:0) 

 

0,68±0,05 1,2 6,7 0,7-1,0 

Oléico (C18:1) 

 

3,15±0,11 3,6 35,3 2,2-3,0 

 

Linoléico (C18:2) 

 

4,52±0,08 5,5 39,0 4,1-4,7 

Linolênico (C18:3) 

 

0,40±0,03 0,5 - 0,5-0,7 

Araquídico (C20:0) 

 

0,44±0,00 - - - 

Ricinoleico 

(C18:1OH) 

89,86±0,22 86,0 - 87,7-90,4 

SM – semente de mamona;  

SM
1
 – semente de mamona; SPM – semente de pinhão-manso (MARTÍN et al., 2010);  

SM
2
 – semente de mamona (BINDER et al., 1962). 

 

5.1.3. Teores de fibras alimentares da semente de mamona 

 

Raramente são encontrados dados na literatura para fibra alimentar total (FAT) na 

alimentação de animais ruminantes. Para estes, o mais comum é utilizar as fibras insolúveis, 

como FDN e FDA. Para animais monogástricos, como cães e gatos, existem alguns 

resultados, porém na prática ainda prevalece o conceito de FB, FDN ou FDA. Neste trabalho, 
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estas análises foram realizadas com o objetivo de suprir a pouca ou nenhuma informação a 

respeito das fibras alimentares presentes na semente da mamona e em seus subprodutos.   

Pode-se observar que o teor de FAT da semente de mamona (Tabela12) foi próximo 

ao da FDN na semente de mamona (Tabela 10), e que a de fibra insolúvel (FIN) da semente 

de mamona (Tabela12) apresentou dados considerados próximos aos da FDA da semente de 

mamona (Tabela10). Estes dados confirmam que a análise de fibra (FAT - FIN) realizada pelo 

método enzimático (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 1985) ou pelo método de Goering e Van 

Soest (1970) (FDN-FDA) mantém a mesma relação, ou seja, valores superiores para FAT e 

FDN e inferiores para FIN e FDA.   

Souza et al. (2009) trabalharam com sementes de pinhão-manso, nabo-forrageiro e 

crambe e encontraram valores de FAT inferiores ao encontrados na semente de mamona 

(Tabela 12). Os grãos de pinhão-manso e crambe são envoltos por uma casca externa rica em 

fibras (CARLSON; TOOKEY, 1983; HELLER, 1996).   Isto também acontece com a semente 

de mamona, com quantidades de cascas superiores as sementes citadas acima, justificando tal 

valor encontrado na FAT da semente de mamona. 

 

Tabela 12: Teores de fibra alimentar total, fibra insolúvel e fibra solúvel da semente de 

mamona. 

Teores (%) SM SPM
1
 SNF

1
 SC

1
 

Fibra alimentar 

total (FAT) 

45,71±2,34 20,45 9,98 13,32 

Fibra insolúvel 

(FIN) 

44,38±0,12 

 

 - - 

Fibra solúvel 

(FS) 

3,29±1,08  - - 

   FAT – fibra alimentar total; FIN – fibra insolúvel e FS – fibra solúvel;  

   
1
SM - Semente de mamona; 

1
SPM - semente de pinhão-manso; 

1
SNF - semente de nabo-forrageiro e    

   
1
SC - semente de crambe (SOUZA et al., 2009). 
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 Normalmente as frações de fibras insolúveis e solúveis são encontradas nas dietas 

convencionais, porém os efeitos dos processos digestivos e metabólicos não dependerão da 

variação nos seus teores individuais bem como da predominância de uma fração em relação à 

outra, de sua composição bromatológica e de sua organização estrutural.  Estes fatores 

determinam as propriedades físico-químicas da fibra e os efeitos sobre os processos digestivos 

e metabólicos (MONGEAU et al., 1990; JORGENSEN et al., 1996; JORGENSEN; ZHAO; 

EGGUM, 1996; JOHANSEN; KNUDSEN, 1997; MORRE; PARK; TSUDA, 1998). As 

propriedades físico-químicas da fibra podem modificar mais efetivamente a resposta biológica 

do que apenas as variações nas suas respectivas frações insolúveis e solúveis (MORRE; 

PARK; TSUDA, 1998; VARDERHOFF, 1998).  Segundo Peterson (1992), a fibra alimentar é 

formada pela soma de polissacarídeos não-amiláceos (PNA) e lignina de (PNA) e lignina de 

vegetais que não são digeridos por enzimas digestivas dos seres humanos. De acordo com 

Walker (1993), as fibras podem ser classificadas quanto a sua solubilidade em água, em fibras 

solúveis e insolúveis, sendo que a fração solúvel é composta por pectinas, beta-glicanas, 

gomas, mucilagens e algumas hemiceluloses. Os componentes insolúveis são lignina, pectinas 

insolúveis, celulose e hemicelulose. Desta forma, esta classificação apresenta importância 

quanto a sua ação, visto que os efeitos fisiológicos das fibras solúveis são diferentes dos 

efeitos das fibras insolúveis. 

 

5.1.4. Microscopia eletrônica de varredura da semente de mamona (MEV) 

 

Diferentes estudos têm sido realizados para conhecer as características morfológicas 

das matérias-primas, incluindo as sementes de oleaginosas (AMONSOU; TAYLOR; 

MINNAAR, 2011; PASCUAL-ALBERTO; PEREZ-MUNUERA; LLUCH, 1998; VARELA; 
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AGUILERA; FISZMAN, 2008; YOUNG et al., 2004) com ou sem tratamento, mostrando que 

a estrutura (macro ou micro) destas matérias-primas é um parâmetro chave para se entender o 

efeito do processamento e a qualidade final dos produtos. Em particular, o conhecimento da 

microestrutura da semente pode ser importante no processamento industrial e na utilização 

das oleaginosas não-comestíveis, como nas indústrias energéticas.  

 Os resultados das análises por microscopia eletrônica de varredura (MEV) permitiram 

observar que a semente de mamona se apresenta como um tecido bastante heterogêneo 

(Figura 27), notando-se a presença de parede celular e de corpúsculos de proteínas e de 

lipídios. Ou seja, pode-se constatar que esses dois componentes encontraram-se 

compartimentalizados dentro da semente.  
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Figura 27: Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) da semente de 

mamona:; P (proteína) e L (lipídios) com aumento de 500x (a) e de 

1000x (b). Fonte: Perea-Flores et al. (2011). 

 

O MEV foi também utilizado para o estudo da composição elementar dos tecidos da 

semente de mamona. Assim, uma superfície da amostra (Figura 28) foi submetida à análise 

por Espectroscopia por Energia Dispersiva, que verifica a composição química semi-

quantitativa da amostra em questão e a proporção de cada espécie. A dispersão dos elementos 

químicos da semente de mamona está apresentada na Figura 29 e a composição elementar está 

apresentada na Tabela 13. 

P

 

EM

 

L

 

a 

b 
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Figura 28: Imagem da Espectroscopia por Energia Dispersiva (EDS) da semente 

de mamona (L – lipídeos; P – Proteína; PC – parede celular e EM – embrião). 

 

 

Figura 29: Espectro por Energia Dispersiva da semente de mamona. 

  

P

 

PC 

EM

 

L
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Tabela 13: Composição elementar encontrada em Espectroscopia por Energia Dispersiva 

(EDS) na semente de mamona. 

 

Elemento Peso (%) Massa Atômica  

Carbono (C) 59,251 69,841 

Oxigênio (O) 28,510 25,229 

Magnésio (Mg) 0,572 0,333 

Alumínio (Al) 1,135 0,595 

Silício (Si) 0,479 0,241 

Fósforo (P) 0,526 0,240 

Enxofre (S) 1,173 0,518 

Potássio (K) 5,873 2,126 

Cálcio (Ca) 2,482 0,877 

 

Os resultados dos espectros dos elementos químicos da semente de mamona indicaram 

a presença de C, O, Mg, Al, Si, P, S, K e  Ca.  O macromineral K foi encontrado com maior 

disponibilidade. Vários minerais de reserva encontrado nas sementes de mamona (LOTT; 

GREENWOOD; VOLLMER, 1982; PREGO; MALDONADO; OTEGUI, 1998) são contidos 

dentro das proteínas. 

 

5.2. Extração de proteínas da torta de mamona 

 

5.2.1.  Caracterização granulométrica da torta de mamona moída 

 

Para preparar a torta de mamona para os ensaios de extração da proteína, foi feito um 

estudo da granulometria da torta moída, cujos resultados estão apresentados na Tabela 14. 

Observou-se que, o processo de moagem produziu um produto com características muito 

finas, com predominância (~71%) de partículas com dimensões menores que 0,4 mm.  
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Certamente o produto moído apresentou este comportamento por ter sido previamente 

moído, isto é, as sementes tiveram suas estruturas destruídas durante o processo de prensagem 

para a extração do óleo, produzindo assim, uma torta de certa maneira, frágil e de fácil 

moagem. 

 

Tabela 14: Granulometria da torta de mamona.  

 

Abertura (mm/µm) ABNT/ASTM Mesh Retido (%) 

1,4 14 12 1,030,10
e 

1 18 16 1,490,09
e 

0,85 20 20 2,460,08
d 

0,6 30 28 11,840,46
c 

0,425 40 35 11,750,19
c 

0,3 50 48 19,300,81
b 

  Base 52,130,19
a 

a-e
, letras diferentes indicam que os valores são diferentes (p<0,05). 

 

Com base nestes resultados (Tabela 14), para a continuação dos estudos de extração de 

proteínas, a torta de mamona moída foi separada em três frações, descritas a seguir: 

 Fração grossa: material retido nas peneiras com mesh 12, 16 e 20; 

 Fração intermediária: material retido nas peneiras com mesh 28, 35 e 48;  

 Fração fina: material retido na base. 

A moagem da torta resultou, assim, em 52,13%, 42,89% e 4,98% de material fino, 

intermediário e grosso, respectivamente. 

Ainda interessados no estudo de extração de proteínas, cada uma dessas frações foi 

caracterizada quanto a sua composição bromatológica (Tabela 15). Variações (P<0,05) foram 

observadas nos valores de cinza, proteína e fibra bruta. Observou-se que o teor de proteínas 
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aumentou com a redução da dimensão das partículas, comportamento esse diferente do 

observado em relação à fibra bruta, que aumentou com o aumento da dimensão da partícula. 

Assim, pode-se sugerir que as partículas mais grossas são ricas em material da casca, com 

elevada quantidade de fibras e proteínas, podendo ser utilizado como adubo orgânico. 

 

Tabela 15: Composição bromatológica das frações da torta de mamona. 

 

 

Componentes 

FF 

(52,13%) 

FI 

(42,89%) 

FG 

(4,98%) 

 MS 

CZ  

EE 

PB 

FB 

92,850,04
a 

14,820,18
a 

  3,110,10
a 

49,260,80
a 

11,570,91
c 

92,750,06
a 

  7,220,13
b 

 2,480,29
b 

22,920,45
b 

28,410,31
b 

92,830,01
a
 

 7,380,44
b 

 2,630,50
b 

19,440,49
c 

33,071,57
a 

    a-e,
 letras diferentes na mesma linha indicam que os valores são diferentes (p<0,05).  

  FF – Fração Fina (Base); FI – Fração Intermediaria (Mesh 28, 35, 48); FG – Fração Grossa (Mesh 12,16, 20). 

 

De alguma maneira, o teor de cinzas está correlacionado ao de proteínas, isto é, os 

minerais devem se encontrar associados nas estruturas mais ricas em proteínas, e menos nas 

cascas e outras estruturas ricas em fibras, de forma que o teor de cinzas também aumentou 

com a redução da dimensão das partículas, similarmente ao observado com as proteínas. 

Assim, considerando-se que as proteínas se distribuem diferentemente nas frações 

granulométricas e que apenas 3% das proteínas se encontrariam na fração mais grossa (Figura 

30), decidiu-se selecionar, para os ensaios de extração de proteínas, as frações fina e 

intermediária, descartando-se a fração grossa, pelo seu baixo teor de proteína. A mistura das 

duas frações escolhidas (torta de mamona fracionada) apresentaram valores de matéria seca 
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(MS), diferentes entre si, enquanto as cinzas (CZ), proteína (PB) e extrato etéreo (EE) 

semelhantes à torta não fracionada (Tabelas 16). 

 

 

Figura 30: Distribuição das proteínas nas frações 

granulométricas da torta de mamona. 

                   

5.2.2. Composição química das tortas de mamona não fracionada (TMNF) e torta 

de mamona fracionada (TMF) 

 

Após o fracionamento, foi motivo de estudos a caracterização bromatológica da torta 

de mamona não fracionada (TMNF) e torta de mamona fracionada (TMF), justamente por 

haver divergências importantes em relação à composição dessa matéria prima, conforme se 

pode-se observar na Tabela 1. Portanto, decidiu-se avaliar a sua composição por ser a 

principal matéria prima desta pesquisa visando quantificar o teor proteico e as fibras. Além de 

fatores intrínsecos, como variedade, região e estação de produção da mamona, pode-se 

considerar que os tratamentos industriais para a extração do óleo também podem contribuir 

para essa divergência de composição.  
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Como se pode observar na Tabela 16, verificou-se que o teor de matéria seca (MS) da 

torta de mamona não fracionada (TMNF) e torta de mamona fracionada (TMF) diferiram 

entre si, porém considerados bons para o armazenamento destas tortas cujos teores de matéria 

seca foram de 90,76 e 91,24%, e umidade de 9,24 e 8,76%, respectivamente para as amostras 

citadas. Valores estes semelhantes aos observados por Severino (2005); Costa et al. (2004a) e 

por Oliveira et. al. (2010b) para a torta de mamona. Segundo Athié et al. (1998) e Custodio et 

al. (2005), o limite de umidade recomendado para o armazenamento de farelos de oleoginosas 

é de 11% (MS = 89%), podendo ser possível sua conservação por um período longo de tempo, 

uma vez que o baixo teor de umidade diminui a atividade microbiana. O teor de cinzas (CZ) 

na TMNF e TMF foi de 10-11%, similar aos observados por Severino (2005) e Costa et al. 

(2007) e superiores aos obtidos por Oliveira et al. (2010b). 
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Tabela 16: Composição centesimal da torta de mamona não fracionada (TMNF) e 

fracionada (TMF).  

 

Componentes (%MS) TMNF  TMF
1
  

MS 90,76±0,04
b
 91,24±0,13

a
 

PB 38,17±0,56
a
 39,77±1,07

a
 

EE 2,87±0,12
a
 3,17±0,12

a
 

CZ 11,01±0,07
a
 10,33±0,08

a
 

FB
 

  28,84±0,83
a
 19,69±1,15

b
 

ENN 28,26±0,48
a
 17,89±0,48

b
 

FDN 54,55±0,61
a
 49,44±1,09

b
 

FDA 42,04±0,58
a
 40,58±0,43

a
 

LDA 31,66±0,85
a
 23,54±0,38

b
 

Cel 8,30±0,61
b
 10,45±0,25

a
 

Hemicel 12,48±0,48
a
   9,51±1,06

b
 

NFDN  1,00±0,14
a
   0,86±0,13

a
 

NFDA 1,32±0,06
a
   1,40±0,10

a
 

NNP 1,55±0,36
a
    1,97±0,19

a
 

 1
Torta de mamona utilizada nas extrações de proteína. 

 
a,b 

Letras diferentes na mesma linha indicam que os valores são diferentes (p<0,05).  

 

Observou-se um baixo valor de extrato etéreo (EE) nas tortas (Tabela 16) indicando 

tratar-se de uma torta de boa qualidade, sendo que a presença de óleo em teor elevado pode 

ser considerada um fator antinutricional na torta (AZEVEDO; BELTRÃO, 2007). Por outro 

lado, essa baixa concentração de EE facilita a absorção pelo solo quando utilizada como 

fertilizante (SEVERINO, 2005). Moreira et al. (2003) encontraram valores de cinzas na 

ordem de 6,6% e de EE de 14,4%, enquanto que Oliveira et al. (2010b) observaram valores de 

EE, para a torta de mamona, de 7,98%. Os teores de EE obtidos nesta pesquisa foram 

inferiores aos verificados pelos autores acima citados. 
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O teor médio de óleo na torta pode variar de acordo com o método de extração, por 

exemplo, quando o óleo de mamona é obtido por extração mecânica, um conteúdo de 

aproximadamente 6-13% de óleo pode ser obtido nesse resíduo, já para o processo de extração 

por prensagem seguida por tratamento com solventes, esse resíduo apresenta baixa 

concentração de óleo (1-1,5%) (SEVERINO, 2005). 

Não houve diferença significativa para as proteínas bruta (PB) observadas nas tortas 

de mamona (Tabela 16). A torta apresenta alto valor proteico, podendo chegar a 36% nas 

tortas de amendoim e quase a 40% na proveniente de mamona (MOTA; PESTANA, 2011). 

Mizubuti et al. (2011) encontraram para a torta de soja valores de  proteínas (41,27%) 

próximos ao encontrado para a torta de mamona.  

Vários trabalhos de investigação da qualidade nutricional das tortas e farelos tem 

mostrado o potencial de utilização deste material na alimentação dos animais (ABDALLA et 

al., 2008). O valor protéico destas tortas é relativamente alto (35%) com variação de 14 a 

60%, sugerindo a utilização como fonte de proteína para os animais (JARDIM, 1976). O teor  

(EE) também varia razoavelmente, de 3 a 24%, podendo ser outro benefício para animais 

ruminantes, cuja inclusão do óleo na dieta pode auxiliar na mitigação de metano entérico 

(GRAINGER, 2008). 

A torta de mamona trata-se de um produto rico em fibras (fibra bruta (FB); fibra em 

detergente neutro (FDN) e fibra em detergente ácido (FDA)) (Tabela 16), podendo, em 

princípio, ter boa indicação para emprego como alimentação animal, se não houvesse 

problema de toxicidade. Os valores de FB, FDN, LDA e hemicelulose foram maiores para a 

TMNF quando comparado aos da TMF, porém para a FDA e celulose os dados observados 

foram menores para a TMNF (Tabela 16). Entre as tortas estudadas não houve efeito 

significativo para NFDN, NFDA e NNP. Moshkin (1986) observou teores de proteína e fibra 
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bruta de 42,5% e 20%, respectivamente, para a torta de mamona. Furtado et al. (2012) 

encontraram valores de FDN (49,8%) e FDA (40,10%) similares ao deste trabalho. Martín et 

al. (2010) trabalharam com torta de mamona e relataram valores de PB (56,80%), CZ 

(6,70%), FDN (47,0%), FDA (40,30%), LDA (33,80%), celulose (6,50%) e hemicelulose 

(6,80%) diferentes dos valores da torta de mamona estudada neste trabalho, sugerindo que o 

tipo de extração e variedade da mamona podem interferir nos resultados das análises. A 

parede celular (FDN = 10,10%; FDA = 7,80%; LDA = 1,70%; celulose = 6,10% e 

hemicelulose = 2,30%) da torta de pinhão-manso apresentou valores inferiores aos da torta de 

mamona de acordo com Martín et al. (2010). As diferenças observadas na parede celular se 

devem provavelmente às características da semente de mamona e também ao tipo de extração 

de óleo, como citado acima.  

Os resultados de lignina foram maiores para a torta de mamona não fracionada, 

havendo diferença (p<0,05) em relação à torta fracionada. 

Os valores de FDA e lignina detergente ácido (LDA) das tortas de mamona (Tabela 

16) foram superiores aos observados por Moreira et al. (2003), que foram de 38,7% e  24,6%, 

respectivamente. Entretanto o teor de FDN dessa pesquisa foi inferior ao valor reportado pelo 

mesmo autor (FDN = 77,0%). Embora a torta de mamona seja rica em nutrientes, neste 

trabalho observou-se diferenças (p<0,05) para a LDA com elevados teores, respectivamente 

de 23,54% para a TMF e de 31,7% para TMNF. Tais valores estão próximos aos obtidos por 

Assmann (2009), que foi de 23,2%. Fengel e Wegener (1989) descrevem teores médios de 

lignina de 30% na parede celular das plantas. Segundo Beltrão e Cartaxo (2006), apesar da 

torta de mamona ser rica em nutrientes, ela apresenta elevado teor de lignina, em média 

14,25% com relação ao peso da semente, sendo uma substância de difícil digestão, mesmo por 

ruminantes. O valor de LDA apresentado por Beltrão e Cartaxo (2006) é inferior ao verificado 



103 

 

 

 

neste trabalho.  Esta diferença nos sugere que a casca foi influenciada pelo aumento da LDA 

encontrada na TMNF.   

 

  5.2.3. Composição de minerais da torta não fracionada (TMNF) e torta de 

mamona fracionada (TMF) 

 

As quantidades de minerais encontradas nas tortas (Tabela 17) podem ser consideradas 

adequadas para uso na alimentação animal. Segundo Andriguetto et al. (1982), os níveis de 

minerais da torta de mamona são comparáveis aos níveis encontrados na soja. 

Os macro minerais Na, Mg e P, (Tabela 17) apresentaram valores menores em relação 

aos demais (0,029; 0,46 e 0,55%, respectivamente). 

O teor de Na observado na torta de mamona (Tabela 17) foi similar ao encontrado por 

Oliveira et al. (2010b) (0,05%) e similar a torta de pinhão-manso(0,03%). Silva Filho, Aguirre 

e Silva (1999) detectaram valores de Na para o farelo de canola de 0,013% e de 0,006% para 

o farelo de soja, valores estes inferiores aos encontrados na torta de mamona. O magnésio 

(Mg=0,46%) (Tabela 19) teve resultado semelhante ao encontrado na torta de mamona por 

Oliveira et al. (2010b) (0,53%) e por Souza et al. (2009) (0,50%). As tortas de mamona 

estudadas mostraram-se bastante rica em potássio (K = 0,75%), em comparação aos farelos de 

arroz e cevada, que apresentaram valores em torno de 0,54 e 0,03%, segundo Silva Filho, 

Aguirre e Silva (1999), respectivamente, mas inferior ao encontrado por Oliveira et al. 

(2010b) (1,11%) e inferior a torta de pinhão-manso encontrada por Souza et al. (2009) 

(0,53%). O K é um dos elementos mais exigidos por ruminantes para o ganho de peso, e sua 

alta concentração na ração reduz o custo de suplementação mineral (SOUZA et al., 2009). O 

teor de Ca (1,54%) da torta de mamona foi superior ao da torta de mamona encontrados por 



104 

 

 

 

Oliveira et al. (2010b) (0,72%) e a torta de pinhão-manso encontrados por Souza et al. (2009) 

(0,50%). 

Moshkin (1986) trabalhando com torta de mamona encontrou teor de 0,78% de P, 

valor próximo aos observados neste trabalho (0,55%) para ambas as tortas. As diferenças 

observadas se devem provavelmente às características da semente de mamona e também ao 

tipo de extração de óleo. Para o nitrogênio foram observados valores semelhantes para as 

tortas estudadas (Tabela 17). 

Não foram observadas diferenças para os microminerais das TMNF e TMF (Tabela 

17). Dentre os microminerais determinados, o Fe foi o que apresentou valor mais elevado que 

os demais micro minerais (Zn, Cu e Mn). Os valores de micro minerais da torta de mamona 

foram superiores aos da torta de pinhão-manso (Fe = 3,52mg/g; Zn = 2,18mg/g, Mn = 

1,23mg/g e Cu = 0,86mg/g) encontrados por Souza et al. (2009).  

Tabela 17: Composição de macro e microminerais da torta de mamona não fracionada 

(TMNF) e torta de mamona fracionada (TMF). 

 

Composição de macrominerais da TMNF e TMF 

Componentes (%) TMNF TMF  

Sódio (Na)  0,0290,004 0,0290,004  

Magnésio (Mg)  0,460,01 0,460,01  

Potássio (K)  0,750,04 0,750,04  

Cálcio (Ca)  1,540,06 1,540,06  

Fósforo (P)  0,550,02 0,550,02  

Composição de microminerais da TMNF e TMF  

Componentes (mg/g) TMNF TMF  

Ferro (Fe)  190,00,0004 190,00,0004  

Zinco (Zn)  120,00,0003 120,00,0003  

Manganês (Mn)  80,00,0005 80,00,0005  

Cobre (Cu) 40,00,0006 40,00,0006  



105 

 

 

 

 Para a torta de mamona não fracionada foram realizadas apenas as análises de 

composição centesimal. Porém, como a torta de mamona fracionada foi utilizada para as 

extrações de proteína, decidiu-se por avaliar outros parâmetros analíticos que não foram 

contemplados na torta de mamona não fracionada. Desta forma, foram realizadas as análises 

de amido, compostos fenólicos, ácidos graxos, aminoácidos, fibra alimentar total, solúvel e 

insolúvel, microscopia eletrônica de varredura, espectroscopia por energia dispersiva, 

toxicidade e eletroforese.   

 

5.2.4. Teores de amido e compostos fenólicos totais da torta de mamona 

fracionada (TMF) 

 

Foi determinado na composição da torta de mamona, 4% de amido, este teor 

representa praticamente o dobro do encontrado na semente de mamona (Tabela 10). Essa 

concentração na torta de mamona deve ter sido consequência da extração do óleo da semente, 

o que consequentemente alterou a base de cálculo da matéria seca da torta de mamona em 

relação à semente. O teor de amido determinado neste trabalho correspondeu a menos de 10% 

do encontrado por Melo et al. (2008b) em torta de mamona, sendo considerado abaixo do 

esperado (48%MS) pelo autores. Entretanto, o resultado determinado na torta neste trabalho é 

condizente com o que foi determinado na semente. Este resultado está 50% menor do 

encontrado por Macedo et al. (2009), que foi de 8,19% de amido na torta de mamona de uma 

variedade nativa de mamona selvagem. Valores superiores foram encontrados por Souza et al. 

(2009), trabalhando com torta de pinhão-manso e nabo-forrageiro 12,0 e 14,69%, 

respectivamente. Assman (2009) encontrou para a torta de mamona valor de amido de 23,5%, 
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superior ao desta pesquisa (4%). Esta variação pode estar relacionada a erro metodológico, 

variabilidade na cultura, fatores climáticos e/ou de cultivo do material (ASSMAN, 2009). 

A torta de mamona apresentou resultados de amido superiores ao da semente de 

mamona, isto pode ser devido à extração do óleo que foi realizado por prensagem, liberando o 

amido mais facilmente. Por isso, na determinação foi utilizado protease, não observando 

variação no teor de amido permanecendo em 4,1%. De acordo com Assman (2009) a torta de 

mamona é composta quimicamente por 25% de amido. 

Compostos fenólicos também foram determinados na TMF, apenas como mais um 

dado para este tipo de material, pois estes compostos raramente são encontrados na literatura, 

ou não são estudados para este tipo de material. Este tipo de compostos é mais avaliado em 

resíduos de frutas para utilização na alimentação humana. Os valores de compostos fenólicos 

encontrados na torta de mamona (2,58mg EAG/100g
-1

) foram menores que os obtidos na 

semente (Tabela 10). Muito possivelmente a redução desses componentes na torta se deve ao 

tratamento térmico, relativamente drástico durante a extração do óleo. Berenchtein (2012) 

encontrou para o farelo de pinhão manso destoxicado o teor de 26,08 (equivalente grama de 

ácido tânico) para os compostos fenólicos totais.  

 

5.2.5. Composição em ácidos graxos da torta de mamona fracionada (TMF) 

 

A torta de mamona fracionada apresentou ácidos graxos (Tabela 18) superiores aos da 

semente de mamona para o palmítico, esteárico, oléico e linoléico (Tabela 11), valores estes 

que variaram de 2,38 a 10,07% e de 0,68 a 4,52%, respectivamente.  
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Tabela 18: Composição dos teores de ácidos graxos da torta de mamona fracionada 

(TMF). 

Ácidos graxos (%) Teores (%) 

Palmítico (C16:0) 3,78±0,16 

Esteárico (C18:0) 2,38±0,21 

Oléico (C18:1) 5,23±0,33 

Linoléico (C18:2)                  10,07±0,26 

Linolênico (C18:3) ND 

Araquídico (C20:0) ND 

Ricinoléico (C18:1OH)                 78,55±0,30 

ND: Não detectado 

 

O ácido ricinoléico é um ácido característico da mamona e apresentou valores na torta 

inferior ao da semente de mamona (89,86%). Muito possivelmente, essa diferença de 

concentração do ácido ricinoléico pode ter sido consequência de alguma reação durante as 

diversas etapas do processamento, uma vez que a hidroxila pode ser oxidada.  A torta de 

mamona não apresentou em sua composição os ácidos graxos linolênico e araquídico, sendo 

este ácido encontrado apenas na semente de mamona. De toda maneira, a concentração desses 

ácidos graxos era muito baixa na semente de mamona. 

A torta de mamona fracionada apresentou valores superiores de ácidos graxos 

comparados à semente de mamona, sendo que o linoléico apresentou o valor mais alto 

(10,07%) para torta e de (4,52%) para a semente de mamona, mas para o ácido ricinoléico os 

resultados foram inferiores ao da semente de mamona. A torta de mamona apresentou em sua 
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composição um total de ácidos graxos saturados de 6,16% e insaturados de 93,85%, incluindo 

o ácido ricinoléico (Tabela 18). 

 

5.2.6. Perfil de Aminoácidos da torta de mamona fracionada (TMF) 

 

Analisando os teores de aminoácidos da torta de mamona (Tabela 19), observou-se 

que os teores de lisina e triptofano foram superiores ao encontrados por outros autores, sendo 

que Benesi (1979) encontrou para a lisina e triptofano valores de 0,669 e 0,086g/100g, 

respectivamente. Segundo Severino (2005), os teores dos aminoácidos lisina e triptofano 

obtidos na torta de mamona são menores que na torta de soja.  Rostagno et al. (2005) 

encontraram para o farelo de mamona valores de lisina (0,78g/100g) e de triptofano 

(0,58g/100g), inferiores ao encontrado neste trabalho. No caso de animais ruminantes 

(bovinos, ovinos e caprinos) os baixos teores destes aminoácidos exibidos pela torta de 

mamona, não constituem fatores limitantes para sua utilização, uma vez que os 

microrganismos do rúmen são capazes de sintetizar esses aminoácidos.  Isso torna a torta um 

alimento promissor para a alimentação de ruminantes (CÂNDIDO et al., 2008). De acordo 

com Severino (2005), a torta de mamona não pode ser utilizada como única fonte protéica na 

alimentação de animais monogástricos (equinos, suínos, aves, peixes), devido à baixa 

concentração dos aminoácidos lisina e triptofano.   

Makkar, Aderibigbe e Becker (1998) determinaram no farelo de pinhão-manso valores 

de arginina (12,9%), cistina (1,58%), fenilalanina (4,89%), histidina (3,08%), isoleucina 

(4,85%), leucina (7,5%), lisina (3,4%), metionina (1,76%), tirosina (3,78%), treonina (3,59%) 

e valina (5,3%), superiores aos encontrados na torta de mamona deste trabalho (Tabela 19).  
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Observou-se na torta de mamona que os aminoácidos arginina, triptofano e ácido 

glutâmico se apresentaram em maiores concentrações (10,97; 9,25 e 14,93g/100g proteína), e 

que metionina, tirosina e histidina foram encontradas em menores teores que os demais (1,52; 

2,08 e 2,26g/100g proteína), respectivamente. Os aminoácidos alanina, glicina, isoleucina, 

ácido aspártico, cistina, leucina, cistina, fenilalanina, prolina, valina e serina tiveram as 

concentrações variando de 3,52 a 4,43g/100g proteína (Tabela 19). Os valores para arginina, 

triptofano e lisina foram considerados adequados para utilização na alimentação animal, 

porém é necessário conhecer a exigência nutricional de cada espécie animal (Tabela 19).  

Vieira, Cabral  e Paula (1999), trabalhando com diferentes cultivares de soja, 

encontraram valores de lisina (5,6 a 6,9g/100g) superiores aos obtidos na torta de mamona e 

de triptofano (1,5 a 1,7g/100g) inferiores aos da torta de mamona (Tabela 19). 
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Tabela 19: Perfil de aminoácidos da torta de mamona fracionada (TMF) e farelo de 

pinhão-manso destoxificado (FPMD). 

 

Aminoácidos  

(g/100g proteína) 

 

     TM 

FPMD
1 

(%MS) 

Alanina   3,52±0,04 2,19-4,28 

Arginina 10,97±0,06 5,94-11,62 

Ácido Aspártico   7,25±0,28 4,16-8,14 

Glicina   3,52±0,04 1,98-3,87 

Isoleucina   3,32±0,08 1,93-3,78 

Leucina   5,07±0,11 2,93-5,73 

Ácido Glutâmico 14,93±0,09 7,44-14,56 

Lisina   2,94±0,13 1,24-2,43 

Cistina   2,74±0,51 0,71-1,39 

Metionina   1,52±0,08 0,76-1,49 

Fenilalanina   3,07±0,06 1,81-3,54 

Tirosina   2,08±0,01 1,28-2,50 

Treonina   2,58±0,05 1,53-2,99 

Triptofano   9,25±0,14 0,50-0,98 

Prolina   2,94±0,06 1,83-3,58 

Valina   3,83±0,10 2,30-4,50 

Histidina   2,26±0,08 1,09-2,13 

Serina   4,43±0,09 2,14-4,19 

1
FPMD (farelo de pinhão-manso destoxicado). (BERENCHTEIN, 2012)  
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A composição de aminoácidos da torta de mamona (Tabela 19) se mostrou similar 

quando comparada com o farelo de pinhão-manso destoxicado (FPMD) encontrada por 

Berenchtein (2012), com exceção do aminoácido triptofano, que se mostrou superior quando 

comparado ao FPMD (Tabela 19) e a lisina foi semelhante.  Portanto, por ocasião da 

formulação de ração se deve verificar o atendimento da exigência desses aminoácidos, 

principalmente para lisina e triptofano que estão entre os primeiros aminoácidos limitantes, 

principalmente para aves. Tanto a lisina quanto o triptofano são encontrados na forma 

sintética e podem ser incorporados na ração para corrigir eventuais deficiências (FARIA 

FILHO et al., 2010).  

 

5.2.7. Teores de fibras alimentares da torta de mamona fracionada (TMF) 

 

Estas análises foram realizadas com o objetivo de suprir a pouca ou nenhuma 

informação encontrada na literatura a respeito das fibras da mamona e seus resíduos.  Os 

teores de fibra pelo método enzimático-gravimétrico alimentar total da torta de mamona estão 

apresentados na Tabela 20. 

 

Tabela 20: Teores de fibra alimentar total, fibra insolúvel e fibra solúvel da torta de 

mamona fracionada (TMF). 

 

Teores (%) TM TPM
1
 TNF

1
 

FAT 53,33±1,23 36,68 13,70 

FIN 46,81±2,10 - - 

FS 2,70±1,05 - - 

                         FAT – fibra alimentar total; FIN – fibra insolúvel e FS – fibra solúvel 

                         TM – Torta de mamona; 
                                     1

TPM – torta de pinhão-manso e TNF – torta de nabo-forrageiro (SOUZA et al., 2009). 
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Pode-se observar que a fibra alimentar total da torta de mamona (Tabela 20) 

apresentou teor superior ao da semente de mamona (45,71%), além disso, estes valores foram 

próximos aos encontrados na FDN da torta de mamona (54,55 e 49,44%). A fibra insolúvel 

apresentou concentração considerada próxima aos valores de FDA da torta de mamona (42,04 

e 40,58%). Estes dados confirmam que a análise de fibra realizada pelo método enzimático 

(INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 1985) (FAT - FIN) ou pelo método de Van Soest e Wine 

(1967) (FDN-FDA) mantém a mesma relação, ou seja, valores superiores para FAT e FDN e 

inferiores para FI e FDA.   

Os teores de FAT da torta de mamona quando comparado com os valores da torta de 

mamona do pinhão-manso e torta de nabo forrageiro (Tabela 20), apresentaram valores 

superiores ao encontrado por Souza et al. (2009). 

 

5.2.8. Microscopia eletrônica de varredura da torta de mamona fracionada 

(TMF)  

 

             De maneira geral, a microestrutura do material analisado (Figura 31) mostrou-se, de 

certa forma, semelhante à da matéria prima (Figura 27), observando-se a presença de 

corpúsculos de proteína e de lipídeos, envolvido numa matriz bastante heterogênea.  

            A imagem do espectro (EDS) realizado na torta de mamona fracionada pode ser 

observada na Figura 32. Nesta figura pode-se verificar que o espectro da torta de mamona 

fracionada se mostrou com vários pontos ovalados, provavelmente de proteína e alguns 

pontos menores, possivelmente de lipídios. Foram observadas placas escuras em grande 

quantidade, às quais se pode sugerir que sejam fibras, pois, como citado anteriormente, a torta 

de mamona é o resíduo da semente de mamona inteira prensada, apresentando assim grande 
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quantidade de fibras, como visto na Tabela 16. Estas fibras apresentam pequenos pontos 

esbranquiçados, podendo ser proteína ou gorduras contidas nas fibras. 

 

  

  

Figura 31: Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) da torta de 

mamona fracionada (1000x). P (proteína) e L (lipídios)  

 

                

(a) 

(b) 

P 

L 
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Figura 32: Imagem da Espectroscopia por Energia Dispersiva da torta de 

mamona fracionada (TMF); embrião (EM); proteína (P); lipídios (L) e fibras (F). 

 

                Os resultados de Espectroscopia por Energia Dispersiva (EDS) do espectro estão 

apresentados na Figura 33. As análises dos elementos químicos revelam vários minerais, tais 

como: alumínio (Al); silício (Si); fósforo (P); potássio (K) e ferro (Fe). As composições 

destes elementos estão apresentadas na Tabela 21.  

               Observou-se que o processo industrial de extração do óleo da semente de mamona, 

bem como a moagem da torta, permitiu a visualização de um espectro elementar mais amplo 

(Figura 32) que no caso da semente de mamona (Figura 28), fazendo aparecer fortemente, o 

sinal do elemento Fe, corroborando com os resultados das análises químicas. 

 

F 

L 

P 

EM 
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Figura 33: Espectroscopia por Energia Dispersiva da torta de mamona fracionada. 

 

Tabela 21: Resultados dos elementos químicos encontrados em Espectroscopia por 

Energia Dispersiva (EDS) da torta de mamona fracionada. 

Elementos Peso (%) Massa Atômica 

Carbono 55.401 65.965 

Oxigênio 32.630 29.168 

Alumínio 4.017 2.129 

Silício 1.441 0.734 

Fósforo 0.680 0.314 

Potássio 1.798 0.657 

Ferro 4.033 1.033 

        

 

5.3. Caracterização bromatológica do farelo de mamona 

 

A partir da extração do óleo da torta de mamona foi obtido o co-produto denominado 

farelo de mamona.  A principal diferença entre o farelo e a torta da mamona refere-se ao teor 

de extrato etéreo, sendo que a extração é mais eficiente quando extraída por meio de solvente 



116 

 

 

 

orgânico que por meio de prensagem. Nesta pesquisa foi empregado o éter de petróleo como 

solvente para obtenção do farelo de mamona, um co-produto que tem sido muito utilizado 

como adubo orgânico, mas que também tem grande valor nutricional para ser utilizado na 

ração animal, sendo necessária sua caracterização bromatológica, devido a grande divergência 

de resultados citados na literatura. 

Segundo Severino (2005) a principal característica do farelo de mamona é seu baixo 

teor de óleo (1–1,5%). Neste trabalho, o processo de esgotamento do óleo residual da torta de 

mamona conseguiu eliminar quase completamente o óleo (extrato etéreo do farelo = 0,45%) 

(Tabela 22). Mas, de maneira geral, a composição bromatológica do farelo de mamona foi 

semelhante à observada na torta de mamona (Tabela 16). Por outro lado, o esgotamento do 

óleo residual resultou em variações nos teores dos minerais quando comparados com os da 

torta de mamona (Tabela 17), observando-se diminuições nos teores de Fe, Cu, Ca e P, e 

aumentos nos teores de Mn e K. 

Freitas et al. (2008) avaliaram a composição química do farelo desengordurado de 12 

variedades de mamona e não observaram diferenças entre elas para o teor de proteína, cinzas 

e umidade, havendo diferença para a concentração de fibra em detergente neutro e extrato 

etéreo (0,65 a 4%). O teor de proteína se apresentou em torno de 30% e o teor de fibra em 

detergente neutro variou de 43 a 51%, valores estes inferiores ao deste farelo, que foi de 56%. 

Bose e Wanderley (1988) encontraram valores de proteína de 39,82% e de fibra bruta de 

28,48%, valores próximos ao encontrado neste farelo (35,79 e 29,56%), respectivamente. 

Em função do esgotamento do óleo, a PB no farelo de mamona (35,79%) foi inferior à 

torta de mamona (38,17%). Os teores de umidade e de cinzas encontrados para o farelo de 

mamona ficaram ao redor de 6% e de 9%, respectivamente, valores estes considerados bons 

para armazenamento deste farelo. 
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O farelo desengordurado de mamona bem como a torta de mamona possui como 

característica principal, alta concentração de fibras insolúveis (celulose, hemicelulose e 

lignina), portanto fez-se necessário a determinação de fibra em detergente neutro e fibra em 

detergente ácido (Tabela 22).  

A lignina apresenta grande divergência entre os farelos como se pode observar na 

Tabela 22. Pode-se também verificar que o farelo de mamona apresenta em sua composição 

bromatológica valores superiores ao farelo de soja, apenas com resultados inferiores para a 

PB. 

Tabela 22: Composição bromatológica do farelo de mamona e farelo de soja. 

 

Componentes (%MS) FM FM
1
 FS

1
 

MS 93,88±0,14 88,09 87,12 

PB 35,79±0,57 37,83 51,52 

EE  0,45±0,04  3,14  0,99 

CZ  9,72±0,19  9,82  7,44 

FB
 

29,56±0,60 - - 

ENN 26,76±0,72 - - 

FDN 55,94±0,20 55,80 18,39 

FDA 49,20±0,50 41,12   7,77 

LDA 25,56±1,06  4,52   0,77 

Cel  9,95±0,16 -         - 

Hemicel 15,21±1,19 - - 

NFDN  0,65±0,11   1,06a   0,66a 

NFDA  1,38±0,05   0,29a   0,32a 

NNP  1,01±0,70  1,35a   1,24a 

         FM – farelo de mamona; 
           1

FM -Farelo de mamona; FS  - Farelo de soja (OLIVEIRA et al., 2010b);  

        a = % de proteína 
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A composição de macro minerais no farelo de mamona (Tabela 23), determinada nesta 

pesquisa, apresentou valores inferiores aos encontrados por Oliveira et al. (2010b) apenas 

para o P, sendo que, para os demais macro minerais, os resultados foram próximos aos 

encontrados pelo mesmo autor. Em comparação com o farelo de soja, o K foi o macro mineral 

que se apresentou com valores mais elevados em comparação com o farelo de mamona 

(Tabela 23). Entre os micro minerais, o mais abundante foi o Fe, e o que se apresentou com 

menor valor foi o mineral Cu.  

 

Tabela 23: Composição de macro e microminerais do farelo de mamona. 

 

Composição de macrominerais do farelo de mamona  

Componentes (%) FM FM
1
 FS

1
 

Sódio (Na) 0,030,00 0,04 0,07 

Magnésio (Mg) 0,480,02 0,43 0,29 

Potássio (K) 0,920,01 0,96 2,39 

Cálcio (Ca) 0,810,03 0,78 0,22 

Fósforo (P) 0,310,01 0,68 0,64 

Nitrogênio (N) 5,43±0,10 - - 

Composição de microminerais do farelo de mamona  

Componentes (mg/g)        FM         FM
1
   FS

1
 

Ferro (Fe)  151,00,0008 - - 

Zinco (Zn)  120,00,0002 - - 

Manganês (Mn)  80,000,0002 - - 

Cobre (Cu)  30,000,0002 - - 

            FM – Farelo de mamona 
                  1

FM  - Farelo de  mamona; FS  - Farelo de soja (OLIVEIRA et al., 2010b) 
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Os diferentes valores encontrados nas análises bromatológica podem ser explicados 

pelos diferentes processos de extração do óleo e/ou pela utilização de genótipos distintos de 

mamona, entre outros (CÂNDIDO et al., 2008). 

 

5.4. Extração de proteína da torta de mamona 

 

As proteínas foram extraídas da torta de mamona com o intuito de serem utilizadas na 

produção de materiais biodegradáveis. Após sua extração o resíduo obtido poderá ser 

empregado na nutrição animal, desde que suas propriedades tóxicas sejam eliminadas.  

Desta forma, foram realizadas as extrações das proteínas em meio alcalino, 

primeiramente com o agente alcalinizante hidróxido de sódio em pH 9, para que os 

parâmetros dos processos de extração fossem definidos. Na sequência estão descritos os 

estudos para definição destes parâmetros. 

 

5.4.1. Estudos para definição dos parâmetros dos processos de extração 

 

 Diversos procedimentos foram testados no intuito de aumentar o rendimento de 

extração das proteínas, utilizando-se NaOH pH 9. Estes procedimentos incluíram variações 

nos parâmetros de extração: velocidade de agitação, concentração da torta na solução 

extratora e temperatura de extração, e variações no processamento: lavagem do resíduo sólido 

com água destilada após a extração com NaOH seguido de centrifugação, e 

desengorduramento da torta antes de realizar a extração de proteína. O conteúdo de extrato 

etéreo da torta desengordurada foi de 1,05% (Tabela 24). 
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Tabela 24: Composição centesimal da torta de mamona desengordurada. 

 

Componentes Concentração (%b.s.) 

MS 91,61±0,15 

CZ 11,52±0,07 

PB 41,71±0,24 

EE   1,05±0,17 

MS – matéria seca; CZ – cinzas; PB – proteína bruta; EE – extrato etéreo 

 

Pode-se observar na Tabela 25 que maiores rendimentos foram encontrados quando a 

extração foi realizada utilizando-se baixa concentração de torta na solução extratora, a 50ºC 

(Tratamento 3), e quando o resíduo foi submetido à lavagem com água destilada (Tratamento 

5), o que significa que apesar da solubilização das proteínas, uma fração dessas ficou 

adsorvida nas partículas do resíduo seco, sendo então lixiviadas após a adição desses resíduos 

em água destilada. Por outro lado, o menor rendimento foi observado para a extração 

realizada a 30°C. 

Com base nos resultados apresentados na Tabela 25, a concentração de proteína 

extraída em pH 9 pode ser aumentada lavando-se o resíduo obtido após a extração ou usando 

concentrações de torta inferiores a 20% na solução extratora. Os extratos líquidos 

apresentaram teores de proteína (em base seca) e teores de cinza (em base seca) sem 

diferenças (p>0,05) entre os tratamentos (Tabela 25).   
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Lee et al. (2007) trabalharam na extração de proteína e de amido em duas variedades 

de lentilha empregando-se tratamento alcalino (NaOH) e verificaram que o efeito do aumento 

do pH (8 a 9,5) e da temperatura (22 a 40
o
C), promoveu um maior rendimento na extração da 

proteína que variou de 51,9 a 63,4%, efeito este semelhante aos encontrados neste trabalho. 

Horax et al. (2011) estudaram a extração de proteína na semente de melão maduro em 

diferentes pH (6-10) tratados com cloreto de sódio (NaCl) (0-2M), e obtiveram efeito similar 

aos acima citado, cujos valores variaram de 74 a 80% para o rendimento de proteína extraída. 
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Tabela 25: Composição das soluções proteicas obtidas por extração em pH 9 em diferentes condições de processamento. 

Tratamento 

Condições do processo de extração 

Rendimento 

na extração de 

Proteína (%) 

Composição do extrato líquido protéico 

Velocidade 

de agitação 

(rpm) 

Concentração 

da torta na 

solução 

extratora (%) 

Temperatura 

de extração 

(ºC) 

Lavado do 

resíduo com 

água destilada 

após extração 

Extração 

utilizando torta 

desengordurada
 

Matéria seca 

(%) 

Proteína  

(b.s. %) 

Cinzas 

(b.s. %) 

1 400 20 50 - - 20,57±0,57
bc

 4,36±0,04ª 61,08±0,88
ab

 9,77±2,23ª 

2 600 20 50 - - 19,16±0,54
c
 4,35±0,19ª 62,43±4,33

ab
 10,09±0,54ª 

3 400 10 50 - - 25,31±0,16
ab

 1,93±0,02
c
 63,98±0,61ª 11,23±0,08ª 

4 400 20 30 - - 11,43±4,16
d
 3,25±0,08

b
 56,93±0,69

b
 7,81±0,97ª 

5 400 20 50 X - 27,32±0,72ª 3,04±0,33
b
 63,65±2,41

ab
 9,95±0,49ª 

6 400 20 50 - X 19,26±0,56
c
 4,14±0,44ª 64,76±0,65ª 10,73±1,07

a
 

Letras diferentes na mesma coluna indicam que os valores são diferentes (p<0,05) 

b.s. – base seca 
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5.4.2. Estudo do efeito do tipo de agente alcalinizante no processo de extração das 

proteínas, em pH 9. 

 

Foi realizado um estudo do tipo do agente alcalinizante com hidróxido de sódio 

(NaOH), hidróxido de potássio (KOH) e hidróxido de cálcio (Ca(OH)2), somente em pH 9  

para avaliar o rendimento na extração de proteína e dar continuidade nos estudos de extração 

de proteína da torta de mamona, visando encontrar a melhor extração entre os agentes 

alcalinizantes acima citados. Os extratos proteicos foram liofilizados e avaliados em seu 

rendimento.     

Foram realizados testes de extração de proteínas da torta de mamona com soluções de 

hidróxido de sódio (NaOH), hidróxido de potássio (KOH) e hidróxido de cálcio (Ca(OH)2). 

As tortas foram adicionadas em água destilada e o pH ajustado para 9, e reajustado a cada 10 

minutos durante o tempo de extração, utilizando-se soluções de NaOH (10%) e KOH (10%), 

enquanto que na extração com Ca(OH)2,  a torta foi acrescentada diretamente em uma solução 

filtrada de hidróxido de cálcio (pH 12), resultando em um pH de 8,3, que diminuía a medida 

que transcorria a extração, atingindo pH de 7,3 após o término da extração. Os valores de 

conteúdo de matéria seca e proteína (base seca) dos extratos líquidos proteicos, e a quantidade 

de proteína na solução extratora coletada, comparada com a proteína presente em 100 gramas 

de material inicial, estão apresentados na Tabela 26.  
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Tabela 26: Resultados de matéria seca (MS), proteína bruta (PB) e dos rendimentos de 

proteína dos extratos protéicos obtidos com diferentes agentes alcalinizantes. 

 

 

Agente  

alcalinizante 

 

Matéria seca  

(%) 

 

Proteína bruta  

(%MS) 

Rendimento na 

extração de proteína 

(%) 

 

NaOH 

 

95,47±0,003 

 

61,60±1,34 

 

18,70 

 

Ca(OH)2 

 

96,69±0,067 

 

49,49±0,83 

 

8,40 

 

KOH 

 

96,56±0,019 

 

60,12±0,50 

 

19,60 

NaOH – hidróxido de sódio; Ca(OH)2 – hidróxido de cálcio; KOH – hidróxido de potássio 

  

Considerando a dificuldade de utilização do Ca(OH)2 e consequentemente, o baixo 

rendimento de extração da proteína, e que praticamente não houve diferença de rendimento de 

extração entre o NaOH e KOH, decidiu-se por continuar os estudos, para caracterização mais 

detalhada do processo de extração, apenas com NaOH. 

  

5.4.3. Estudo do efeito de pH sobre o processo de extração de proteína utilizando 

solução de NaOH 

 

 Na continuação dos testes iniciais, foram avaliados outros parâmetros de extração, 

primeiro para mensurar a quantidade de proteína extraída em diferentes pH, e segundo, para 

aumentar a extração das proteínas.  

 Foram estudados a extração da proteína com o agente alcalinizante NaOH em 

diferentes pH (8, 9, 10 e 11), para verificar em qual dos pH haveria o melhor rendimento de 

proteínas extraídas a partir da torta de mamona.  
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Os processos de extração utilizando diferentes pH produziram soluções escuras, em 

virtude da coloração da própria matéria prima (Figura 34). A aparência visual destas soluções 

mudou em função do pH de extração das proteínas, apresentando uma cor marrom clara para 

pH (8 e 9), e uma cor marrom escura para pH (10 e 11). Observou-se, ainda, que as soluções 

protéicas obtidas em pH (8, 9 e 10) apresentaram precipitado fino no fundo de cada becker, 

em menor quantidade no pH 10.  

 

 

Figura 34: Soluções protéicas obtidas em pH = 8, 9, 10 e 11, com NaOH. 

 

 De maneira geral, o aumento do pH contribuiu para o aumento do rendimento de 

extração de proteínas da torta de mamona (Figura 35). Entretanto, deve-se considerar que com 

o aumento do pH de 10 para 11 exigiu consumo considerável de soda. 

Pode-se observar na Tabela 27, que os teores de proteína e matéria seca das soluções 

de extração aumentaram em função do aumento do pH. As soluções protéicas de pH (10 e 11) 

apresentaram maiores (p<0,05) teores de proteína, não se observando diferenças entre seus 

valores em base seca. Não houve diferença (p> 0,05) entre as concentrações de cinzas nas 

soluções produzidas em pH (8, 9 e 10), porém, houve diferença (p<0,05) entre estes valores e 

o valor observado para o pH 11. Muito possivelmente, o maior valor da concentração de 

cinzas na solução obtida em pH 11 pode ter sido consequência da grande quantidade de soda 

necessária para se atingir essa condição (Figura 35). 

8

8 

9 10 11 
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Figura 35: Consumo de solução de NaOH (mL) em relação à 

porcentagem de proteína extraída em diferentes condições de pH. 

 

  Vários autores também observaram altos rendimentos para extrações de proteínas 

realizadas em altos valores de pH, em estudos com semente de pimenta malagueta, de 

mostarda, de macadâmia e feijão guandu (FIRATLIGIL-DURMUS; EVRANUZ, 2010; 

MARNOCH; DIOSADY, 2006; BORA; RIBEIRO, 2004; MIZUBUTI et al., 2000). 
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Tabela 27: Composição de matéria seca (MS), proteína bruta (PB) e matéria mineral (MM) 

dos extratos proteicos liofilizado (EPL) obtidos em diferentes condições de pH. 

 

Componentes 

(%MS) 

                              pH   

8 9 10 11 

MS  96,38±0,06
a
 95,64±0,04

b
 94,48±0,13

c 
 92,69±0,01

d
 

PB  57,32±0,59
c
 61,08±0,88

b
 67,14±0,02ª 68,37±0,84ª 

CZ 10,10±2,08
b
  9,77±2,23

b
 11,59±0,27

b
 23,14±0,83ª 

          
a-d,

 letras diferentes na mesma linha indicam que os valores são diferentes (p<0,05). 

 

Outros procedimentos foram relatados na literatura para aumentar o rendimento na 

extração de proteínas. Firatligil-Durmus  e Evranuz (2010), Mizubuti et al. (2000) e Wani et 

al. (2008) avaliaram variáveis como temperatura (30 – 60ºC), tempo de extração (5 – 60 

minutos), proporção do solvente:torta (5:1 – 70:1), pH (2 – 9) e adição de NaCl (0 – 0,1M). A 

quantidade de proteína extraída variou em função dos parâmetros avaliados, sendo que o 

rendimento proteico foi principalmente afetado pelo pH e pela proporção solvente:torta, e 

menos afetado pelo tempo de extração. Esses autores relataram porcentagem máxima de 

proteína extraída de 47, 69 e 75% para semente de pimenta malagueta, semente de melancia e 

feijão guandu, respectivamente. 

Após a extração das proteínas, houve a necessidade de se estudar a composição 

bromatológica do resíduo (decantado) obtido em diferentes pH (Tabela 28). As soluções 

proteicas (sobrenadante) foram separadas e liofilizadas e, o resíduo foi seco e moído. Vale 

ressaltar, que este resíduo poderá ser aproveitado na alimentação animal, sendo este estudo 

um dos objetivos desta pesquisa.  

Os resultados das análises da composição do resíduo do processo de extração de 

proteínas (Tabela 28), utilizando-se NaOH em quatro condições de pH, indicaram que o 
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aumento do pH de extração implicou em menores (p<0,05) teores de proteína nos resíduos, ou 

seja, a extração de proteínas foi mais eficiente com o emprego de condições mais alcalinas 

(Tabela 27). Por outro lado, não houve diferenças significativas entre a matéria seca nos 

diferentes pH, e apesar das diferenças significativas em relação aos teores de cinzas no 

resíduo, esses variaram entre 12 e 14%.  

 

Tabela 28: Composição de matéria seca (MS), proteína bruta (PB) e matéria mineral (MM) 

dos resíduos obtidos após extração de proteína da torta de mamona em diferentes condições 

de pH. 

 

Componentes 

(%MS) 

pH 

8 9 10 11 

MS 91,44±1,01ª 93,89±1,30ª 91,58±1,08ª 91,44±2,65ª 

PB 36,26±1,08ª 33,40±0,44
b
 30,79±1,09

c
 25,84±0,42

d
 

MM 12,60±0,54ª
b
 11,91±0,25

b
 13,40±0,35ª 13,55±0,18ª 

a-d, letras diferentes na mesma linha indicam que os valores são diferentes (p<0,05). Condições da extração de 

proteína: Solução extratora - Hidróxido de sódio (10%), concentração da torta  na solução - 20 %, Tempo de 

extração - 30 minutos; Temperatura da extração - 50°C. 

 

Foi realizado um estudo para se verificar o efeito de outros parâmetros do processo de 

extração sobre a composição do resíduo. Este estudo foi feito mantendo-se constante a 

alcalinidade da solução de extração (pH 9). Os resultados estão apresentados na Tabela 29, 

onde se pode observar que as mudanças nas condições de extração influenciaram 

significativamente o teor de proteína no resíduo, sendo que se observou menor porcentagem 

de proteína retida no resíduo lavado, após a extração, com água destilada. 

Pode-se observar que o resíduo reteve entre 67 e 77% das proteínas presentes na torta 

de mamona (Tabela 29). Estes valores indicariam que a proteína deve estar interagindo 

fortemente com outros compostos presentes na torta, ou ainda, por estarem fechadas dentro de 

células/organelas, conforme resultados da microscopia eletrônica de varredura (MEV) (Figura 
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31), o que dificultaria sua solubilização. Como a remoção da gordura da torta não resultou em 

rendimentos altos de proteína sugere que outros componentes como fibras e amido devem 

estar interagindo fortemente com a proteína dificultando sua remoção. Melo et al. (2008a) e 

Melo et al. (2008b) avaliaram os teores de amido na torta de mamona com vistas ao seu 

aproveitamento como fonte de açúcares fermentáveis para produção de bioetanol e 

encontraram teores de amido de 48% (em base seca), determinada de acordo com a 

metodologia enzimático-colorimétrica. 

Rickert et al. (2004), verificando o efeito da extração com NaOH  em diferentes pH 

(8,5; 9,5; ou 10,5)  e temperatura de extração (25ºC ou 60ºC) na produção de proteína isolada 

de soja, observaram que havia aumento na extração da proteína à medida que se aumentava o 

pH e a temperatura. O mesmo efeito, de aumento na extração de proteína, foi também 

verificado nesta pesquisa, ao utilizar  NaOH 20%,  nos pH 10, 11 e 12 e temperatura de 50ºC.
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Tabela 29: Composição do resíduo obtido após extração de proteína da torta de mamona e porcentagem de proteína retida no resíduo em 

diferentes condições de processamento. 

 

Tratamento 

Condições do processo de extração 

Proteína 

retida no 

resíduo (%) 

Composição do resíduo 

Velocidade 

de agitação 

(rpm) 

Concentração 

da torta na 

solução de 

extração (%) 

Temperatura 

de extração 

(ºC) 

Lavagem do 

resíduo com 

água destilada 

após extração 

Extração 

utilizando torta 

desengordurada
 

Matéria seca 

(%) 

Proteína  

(b.s.%) 

Cinzas 

(b.s %) 

1 400 20 50 - - 72,95±1,40
ab

 93,89±1,30ª 33,40±0,44
ab

 11,91±0,25
b
 

2 600 20 50 - - 77,70 ± 0,59ª 93,26±0,36ª 35,27 ± 1,28ª 12,17±0,16
ab

 

3 400 10 50 - - 70,72b± 2,54
c
 93,85±0,67ª 34,49 ± 1,08

ab
 12,31±0,01

ab
 

4 400 20 30 - - 77,13 ± 1,36ª 93,74±0,47ª 34,62± 0,68
ab

 11,85±0,45
b
 

5 400 20 50 X - 68,64±1,28
bc

 93,90±1,36ª 32,39 ± 0,24
b
 12,49±0,24

ab
 

6 400 20 50 - X 67,16 ± 2,06
c
 93,05±1,56ª 34,85 ± 0,85ª 12,88 ± 0,38

a
 

Letras diferentes na mesma coluna indicam que os valores são diferentes (p<0,05) 

b.s. – base seca 
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5.4.4. Estudo do efeito do agente (KOH e NaOH) e de pH (10, 11 e 12) no processo 

de extração de proteínas 

 

5.4.4.1. Caracterização bromatológica dos extratos de proteína liofilizados (EPL) e 

dos resíduos obtidos 

 

Definidos os parâmetros de extração da proteína e dos resíduos obtidos, optou-se pela 

utilização do NaOH e KOH, pois ambos os agentes alcalinizantes apresentaram valores e 

rendimentos de proteínas semelhantes (Tabela 26). Entretanto, decidiu-se acrescentar o pH 12 

e verificar seu efeito na extração de proteína, pois após o estudo com os pH (8, 9, 10 e 11), 

notou-se que com o aumento do pH havia o aumento do rendimento de extração de proteína 

da torta de mamona. Em relação ao pH (8 e 9), foi verificado que a continuidade deste estudo 

seria inviável devido a baixa extração de proteínas.  

A partir desta etapa foram realizadas as extrações com dois agentes alcalinos, a saber: 

hidróxido de sódio (NaOH) e hidróxido de potássio (KOH) em diferentes pH (10, 11 e 12). As 

composições bromatológicas das proteínas extraídas e dos resíduos estão apresentadas na 

Tabela 30 e 31. 
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Tabela 30: Composição bromatológica dos extratos de proteína liofilizado (EPL) da torta de 

mamona obtidos com os agentes alcalinos KOH e NaOH nos pH (10, 11 e 12). 

 

Componentes (%MS) 

    

Agente 

Alcalino 

 

 

 

Matéria seca 

(MS) 

 

Cinzas  

(CZ) 

 

Extrato etéreo 

(EE) 

 

Proteína bruta 

(PB)
1
 

 

Nitrogênio 

não proteico 

(NNP)
2
 

KOH pH 10  92,40±0,39
b
      12,89±1,60

dc
                   1,39±0,16

ba
  65,30±0,52

c 
            1,11±0,04

bc
 

KOH pH 11  92,40±0,31
b
             15,23±0,51

bc
                 1,77±0,23

a
         67,41±0,23

ba
             1,10±0,01

bc
 

KOH pH 12  93,70±0,17
ba

              16,61±0,32
ba

                0,54±0,14
c
 66,63±0,09

b
              1,03±0,01

c
 

NaOH pH 10  93,50±0,39
ba

   10,60±0,05
d
     0,94±0,23

bac
 64,43±0,64

c
  1,70±0,24

a
 

NaOH pH 11  94,55±0,98
a
   18,59±0,35

a
    1,67±0,39

a
 68,21±0,12

a
  1,04±0,01

c 

NaOH pH 12  93,48±0,15
ba

   18,37±0,16
a
     0,78±0,06

bc
  67,76±0,28

ba
  1,39±0,07

ba
 

a,b,c,d
 letras diferentes na mesma coluna indicam que os valores são diferentes (p<0,05) 

(
1
) - Valor de conversão de 6,25 e (

2
) % de proteína. 

 

De maneira geral, o aumento do pH das soluções de extração provocaram maiores 

valores dos teores de PB e de CZ. O aumento do pH deve ter contribuído para melhor 

solubilização das proteínas,  facilitando sua extração. Por outro lado, pode-se sugerir que o 

aumento da quantidade de base utilizada para elevação do pH deve ter contribuído para o 

aumento dos teores de CZ (Tabela 30). 

Os valores de MS nos tratamentos estudados variaram de 92 a 94%, não havendo 

diferenças (p>0,05) entre elas, sendo similar ao obtido em isolado proteico de girassol 

(MS=94%) (AYHLLON-MEIXUEIRO; VACA-GARCIA; SILVESTRE, 2000; ORLIAC et 

al., 2002; ORLIAC et al., 2003). 

Os teores de CZ no EPL de torta de mamona estudados variaram de 12 a 18% nos 

diferentes tratamentos estudados, sendo que o que se apresentou em maior valor foi o 
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tratamento com o agente alcalino NaOH pH 11 e 12 (Tabela 30), porém estes dados foram 

maiores que os isolados proteicos de girassol e colza, e também para o concentrado proteico 

de tremoço (CZ=7,6; 7,3 e 2,38, respectivamente) (AYHLLON-MEIXUEIRO; VACA-

GARCIA; SILVESTRE, 2000; BARBIN; NATSCHI; MÜLLER, 2011; ORLIAC et al., 2002, 

ORLIAC et al., 2003; WÄSCHE et al., 1998). A diferença nos teores de CZ entre os isolados 

proteicos e o EPL desse estudo foi justificada por diferenças no pH da extração das proteínas.  

Observou-se que houve diferença (p˂0,05) para o extrato etéreo apenas no pH 12, 

cujos valores foram de 0,54 e 0,75% para KOH e NaOH, nesta ordem, valores estes próximos 

ao encontrados para o farelo de mamona (Tabela 14), sugerindo que o EPL não apresenta alto 

teor de lipídeos. O conteúdo de nitrogênio não-proteico (NNP) encontrado no EPL foi 

relacionado a desnaturação das proteínas em decorrência do elevado pH de extração, que 

variou de 1,03 a 1,70%, não havendo muita variação entre os tratamentos. Os valores de EE 

do EPL desse estudo foram próximos ao valor de lipídeos para isolado proteico de girassol 

(EE=0,6%), mas foi inferior ao observado para o concentrado proteico de semente de cupuaçu 

(EE=3,83%) (AYHLLON-MEIXUEIRO; VACA-GARCIA; SILVESTRE, 2000; 

CARVALHO et al., 2009; ORLIAC et al., 2002, ORLIAC et al., 2003). Os valores 

encontrados para o EE do concentrado de cupuaçu estão relacionados com o processo de 

extração do óleo desta semente. Pois, a torta de girassol e a torta de mamona foram oriundas 

de processos industriais que visam o maior rendimento em termos de extração de óleos. 

Enquanto que a torta de cupuaçu foi obtida em escala laboratorial, ou seja, a extração do óleo 

foi realizada seguindo um protocolo menos agressivo. 

Desta forma, pode-se considerar que os extratos proteicos liofilizados (EPL) 

constituíram concentrados proteicos, por terem concentração de PB entre 64 e 68%, 
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apresentando bons resultados de extração para todos os pH e para os dois agentes 

alcalinizantes.  

Ayhllon-Meixueiro, Vaca-Garcia e Silvestre (2000) produziram isolados proteicos de 

torta de girassol com teor de PB de 90%. O mesmo resultado foi obtido por Orliac et al. 

(2002) trabalhando também com torta de girassol. Ainda em estudos envolvendo torta de 

girassol, Orliac et al. (2003) produziram um isolado com 84% de proteínas, valores estes 

superiores aos encontrados nesta pesquisa.  

Lestari, Mulder e Sanders (2011) trabalhando com isolado proteico de torta de pinhão-

manso encontraram valores de proteínas de 97,7%, Wäsche et al. (1998) e Barbin, Natsch e 

Müller (2011) estudando a extração de proteínas da torta de colza obtiveram isolados com 

teores de proteínas de 40,7 e 63,6%, respectivamente. 

Neves, Lourenço e Silva (2001) caracterizaram o extrato líquido elaborado a partir da 

extração de proteínas de tremoço. A PB obtida foi de 66%, resultado semelhante ao 

encontrado no EPL deste trabalho. Carvalho et al. (2009) estudaram o extrato proteico obtido 

de sementes de cupuaçu, com teor de PB equivalente à 31,18%, inferior ao encontrado para 

EPL. Firatligil-Durmus e Evranuz (2010) encontraram valores de PB de 57% no isolado 

proteico de farinha desengordurada de semente de pimenta. As diferenças encontradas nos 

valores de PB podem ser atribuídas à solubilidade das proteínas e também ao tipo de extração 

realizada. 

Embora as análises de FB, FDA e FDN tenham sido realizadas para as proteínas 

geradas na extração da proteína da torta de mamona, foram detectados valores inferiores a 

1%. Estes valores obtidos podem ser atribuídos à solubilização parcial da hemicelulose, 

celulose e lignina da parede celular (VAN SOEST; FERREIRA; HARTLET, 1984).  
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Os resultados das análises da composição bromatológica dos resíduos de extração das 

proteínas da torta de mamona com hidróxido de potássio (KOH) e hidróxido de sódio 

(NaOH), em pH 10, 11 e 12, podem ser observados na Tabela 31, onde se verifica que os 

teores de MS dos resíduos são elevados, variando de 90 a 93%, e que a umidade variou de 7 a 

9%, sendo favoráveis ao armazenamento, ou seja, é possível a conservação por um longo 

período de tempo. Os teores de MS dependem do tempo de exposição à secagem e das 

condições de armazenamento (GOMES et al., 2009).  

Quanto aos teores de CZ, foi observado (Tabela 31), que não houve grande variação 

(11 a 16%), tendo destaque os pH 12 dos dois agentes alcalinos. O processo de extração 

implicou em menores (P<0,05) teores de CZ, nos resíduos com NaOH. Valores semelhantes 

foram observados por Costa et al. (2004a), que encontraram teores de CZ iguais a 12,11%. 

Estes valores estão de acordo com Oliveira et al. (2010b), que encontraram valores de CZ de 

11,63 em torta de mamona tratado com Ca(OH)2.  

As amostras analisadas neste estudo apresentaram baixo teor de extrato etéreo (1 a 

2%), havendo diferenças (p>0,05) apenas para o tratamento com NaOH pH 12, valores estes 

considerados satisfatórios para o resíduo de mamona, pois a presença de resíduos de óleo em 

teor elevado pode também ser considerado um fator anti-nutricional na torta de mamona, 

provocando quadros de diarreias, além de toxidez (ricina e ricinina) e da alergenicidade 

(proteína alergênica CB1A (AZEVEDO; BELTRÃO, 2007; COSTA et al, 2004a). Após 

destoxificação a torta de mamona poderá ser utilizada para uso rotineiro na alimentação de 

ruminantes e de outras criações como piscicultura e avicultura (BANDEIRA et al., 2004). Os 

valores de extrato etéreo (EE) encontrados foram inferiores aos encontrados por Oliveira et al. 

(2010b) para a torta de mamona tratada (5,48%). 
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Verificou-se alto teor de proteína (20 a 34%), sendo que estes resíduos continuam 

sendo alimentos com alto valor proteico, estando bem acima dos 7% exigidos para um bom 

funcionamento ruminal (VAN SOEST, 1994) e para animais de produção, destacando os 

tratamentos KOH pH 10 e NaOH pH 10 cujos valores foram 31-34%, respectivamente e em 

menores valores para o pH 12.  Chierice e Neto (2001) analisando as características químicas 

deste subproduto, torta de mamona, após a retirada das toxinas e alergênicos, obteve um teor 

de proteína de 43,0%.  

O aumento do pH tendeu a provocar  redução do teor de proteína no resíduo, em 

virtude do maior rendimento de extração. Mas, ainda assim, esse resíduo apresentou teor de 

proteína adequado para alimentação animal, desde que não apresente nenhuma toxicidade. 

Oliveira et al. (2006), trabalhando com dietas para ovinos, obtiveram aumento no consumo de 

PB, quando da inclusão de 100% de farelo e torta de mamona, tratados com hidróxido de 

cálcio, em substituição ao farelo de soja, devido a maior aproveitamento da dieta pelos 

animais porque o hidróxido de cálcio proporciona hidrólise alcalina do farelo (CÂNDIDO et 

al., 2008).  Os resíduos apresentaram menores valores de proteínas em relação à torta devido à 

extração das proteínas por solubilização em meio alcalino. No entanto, mesmo assim, os 

resíduos ainda apresentaram teores de proteínas elevados. Oliveira et al. (2010b), encontraram 

valores de PB para a torta de mamona tratada com Ca(OH)2 (34,03%), este dado foi similar ao 

encontrado no resíduo tratado com NaOH pH 10. 
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Tabela 31 (continua): Composição bromatológica do resíduo da extração de proteína da torta de mamona em diferentes pH. 

 

 

Componentes (%MS) 

Agente 

Alcalino 

 

MS 

 

CZ 

 

EE 

 

FB 

 

PB 

 

ENN 

 

NNP 

KOH pH 10 93,62±1,37
a
 12,32±0,14

c
 1,62±0,13

bac
 39,68±0,37

a
 31,58±0,56

b
 14,80±0,73

b
 0,17±0,01

b
 

KOH pH 11 92,51±0,20
ba

 13,97±0,36
b
 1,50±0,22

bc
 40,46±0,22

a
 30,38±0,69

b
 13,69±1,33

b
 0,20±0,01

ba
 

KOH pH 12 93,07±0,15
ba

 16,63±0,43
a
 1,82±0,02

ba
 41,85±1,90

a
 24,52±0,92

c
 15,16±1,23

b
 0,16±0,01

b
 

NaOH pH 10 93,40±0,54
a
 11,72±0,27

c
 2,17±0,36

a
 38,74±0,77

a
 34,08±0,45

a
 13,29±0,74

b
 0,24±0,02

a
 

NaOH pH 11 93,40±0,34
a
 12,74±0,18

c
 1,89±0,14

ba
 40,51±0,90

a
 30,34±0,54

b
 14,51±0,53

b 
0,18±0,01

b
 

NaOH pH 12 90,95±0,59
b
 14,38±0,52

b
 1,10±0,14

c
 41,72±0,25

a
 20,72±1,09

d
 22,08±0,71

a
 0,22±0,03

ba
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Tabela 31 (continuação): Composição bromatológica do resíduo da extração de proteína da torta de mamona em diferentes pH. 

 

 

Componentes (%MS) 

Agente 

Alcalino 

 

FDN 

 

NFDN 

 

FDA 

 

NFDA 

 

LDA 

 

Celul 

 

Hemicel 

KOH pH 10 49,37±0,62
c
 1,15±0,11

cb
 48,05±0,92

ba
 0,60±0,08

b
 27,67±1,13

b
   12,50±0,58

cd
 1,32±1,04

c
 

KOH pH 11 57,29±0,31
a
 1,57±0,10

a
 47,67±0,90

ba
 0,59±0,10

b
 28,54±0,42

ba
   13,16±0,27

bcd
 9,61±0,89

a
 

KOH pH 12 57,29±0,16
a
 1,21±0,05

b
 49,98±2,23

a
 0,59± 0,08

b
 31,04±0,57

a
    15,52±0,47

a
 7,31±2,28

b
 

NaOH pH 10 57,21±0,31
a
 0,84±0,01

c
 46,19±0,06

b
 0,98±0,10

a
 30,42±1,90

ba
 11,51±0,72

d
 11,02±0,31

a
 

NaOH pH 11 55,76±0,34
a
 1,18±0,11

cb
 48,51±0,83

ba
 1,17±0,16

a
 28,66±0,14

ba 
13,44±0,20

bc 
7,24±0,62

b 

NaOH pH 12 53,03±1,17
b
 0,87±0,16

cb
 45,65±0,41

b
 0,47±0,01

b
 29,27±0,22

ba
 14,24±0,51

ba
 7,38±0,90

b
 

a,b,c,d
 letras diferentes na mesma coluna indicam que os valores são diferentes (p<0,05) 
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Os teores de FDN (Tabela 31) tiveram variações de 49 a 57% para o KOH e de 53 a 

57% para NaOH. Estes teores diminuíram à medida que se aumentou o pH, ocorrendo menor 

concentração de fibras. Entretanto os teores de FDA não foram diferentes (p<0,05). Estes 

resultados variaram de 45 a 50%.  

O tratamento com KOH pH 10 resultou em teores de FDN (49,37%) menores que os  

tratamentos com NaOH (57,21%) com o mesmo pH e próximos ao encontrado na torta de 

mamona fracionadas (Tabela 18). Entretanto os valores de FDA não apresentaram resultados 

significativos para ambos os agentes alcalinizantes em pH 10, podendo ser considerados altos. 

Provavelmente a torta de mamona ainda apresente grande quantidade de casca em sua 

composição, elevando o teor de fibras insolúveis e também se pode sugerir que os resíduos 

contenham pectina, ou ainda explicada pela elevada temperatura utilizada na extração do óleo, 

podendo apresentar altos valores de fibras insolúveis, já que os resíduos apresentaram também 

altos teores de lignina variando de 27 a 31%, podendo ocorrer a reação de Maillard. Os 

valores de FDN e de FDA deste trabalho foram superiores aos encontrados por Reis (2008), 

para o farelo de mamona destoxificado (FDN= 38,26% e FDA = 33,46%), tratado com 

hidróxido de cálcio, quando utilizado em dietas para ovinos.  

Gomes et al. (2009) encontraram dados de fibras com tortas de mamona tostada e 

cozida, respectivamente, 19,7% e 43,9% de FDN e FDA de 17,5% e 36,5%, valores estes bem 

inferiores aos encontrados nesta pesquisa.  Os valores de FDN estão de acordo com os valores 

encontrados por Oliveira et al. (2010b) (56,41%) e aos valores de FDA estão superiores aos 

encontrados pelos mesmos autores (43,34%). 

Para a lignina (Tabela 31), houve diferença significativa no pH 12 para o tratamento 

com KOH (31,04%) sendo este superior ao NaOH (29,26%), também para o pH 10, cujos 

valores foram de 27,67% e 30,42%, para os tratamentos citados acima. Os valores de LDA 

encontrado no KOH pH 12 foi o mesmo valor encontrado na torta de mamona não fracionada 
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(31,66%). Oliveira et al. (2010b) encontrou valor de 3,86% para a lignina da torta de mamona 

tratada com 40g de Ca(OH)2/Kg, sendo inferior ao desta pesquisa.  

Segundo Mizubuti et al. (2011), a presença de lignina tende a aumentar a fração 

indigerível, reduzindo, dessa forma a fração potencialmente digerível. Estes mesmos autores 

trabalhando com torta de girassol e farelo de cambre encontraram valores, respectivamente, 

de lignina de 15,22 e 10,98% e menores valores para a torta de soja (1,25%). Todos estes 

valores foram inferiores ao do resíduo de extração de proteína da torta de mamona encontrado 

neste trabalho. 

O teor de celulose não apresentou muita variação entre os resíduos estudados, tendo 

destaque o pH 12 de ambos os agentes alcalinizantes (KOH e NaOH) (15,52 e 14,14%, 

respectivamente), apresentando menores valores para o NaOH pH 10 (11,51%), valor este 

semelhante ao encontrado para a torta de mamona fracionada (10,45%). 

Quanto aos dados de hemicelulose, pode-se observar que os teores dessa fibra foram 

bastante variáveis, apresentando valores mínimos para o KOH pH 10 (1,32%) e máximo para 

o NaOH pH 10 (11%). O KOH pH 12 apresentou valor semelhante ao NaOH pH 12. O teor 

de hemicelulose KOH pH 11 (Tabela 31) foi semelhante ao encontrado na torta de mamona 

fracionada (9,51%). 

 A torta destoxificada ou resíduo da torta apresenta potencial para serem utilizados na 

alimentação animal, principalmente em relação ao teor de proteína (Tabela 31), minerais e 

aminoácidos, tendo bom indicativo para substituir parcialmente o farelo de soja. 
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5.4.4.2. Composições de macro e micro minerais dos EPL e dos resíduos 

 

Na Tabela 32 e 33 encontram-se os resultados referentes aos teores de macro minerais 

e micro minerais do extrato proteico liofilizado (EPL) da torta de mamona. Observou-se que 

houve diferença (p˂0,05) para todos os minerais nos diferentes tratamentos. 

O Na apresentou menores valores para o agente alcalino KOH pH 10 e 11, com 

valores de 0,12%, valores estes bem inferiores aos outros tratamentos. Os maiores valores 

para o Na foram obtidos para o NaOH, variando de 2,40 a 5,99 %, respectivamente. Para o Ca 

houve diferença (p˂0,05) para o KOH pH 12 (0,30%) com valor inferior aos outros pH e para 

o NaOH pH 12 com valor superior aos demais (0,39%). 

Dos macros minerais mais abundantes nas EPL, o N (10%) apresentou os maiores 

valores para todos os tratamentos. O mineral P apresentou valores que variaram de 0,16 a 

0,21%. Estes valores foram inferiores aos determinados (0,80%) por Oliveira et al. (2010b). 

Os minerais K variaram de 0,96 a 4,35%, respectivamente, valores similares foram 

determinados (0,97%), por Oliveira et al. (2010b) próximo ao NaOH pH 12 (Tabela 32). Os 

conteúdos de Mg variaram de 0,14 a 0,25% com maiores valores para o NaOH pH 12.  
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Tabela 32: Teores de macrominerais dos EPL extraídos da torta de mamona. 

 

 Componentes (%MS) 

Agente 

Alcalino 

 

Sódio   

(Na) 

 

Magnésio 

(Mg) 

 

Nitrogênio 

(N) 

 

Fósforo   

(P) 

 

Potássio 

(K) 

 

Cálcio   

(Ca) 

KOH pH 10 0,12±0,00
d
 0,18±0,00

c
 10,45±0,08

c
 0,20±0,00

bc
 3,09±0,03

c
 0,35±0,01

cb
 

KOH pH 11 0,12±0,01
d
 0,20±0,01

b
 10,78±0,04

a
 0,21±0,00

ba
 3,89±0,00

b
 0,32±0,00

cd
 

KOH pH 12 1,02±0,02
c
 0,17±0,00

c
 10,66±0,01

b
 0,21±0,00

a
 4,35±0,00

a
  0,30±0,00

d
 

NaOH pH 10 2,40±0,15
b
 0,16±0,01

d
 10,31±0,10

c
 0,16±0,00

d
 1,39±0,00

e
  0,36±0,00

b
 

NaOH pH 11 2,67±0,01
b
 0,14±0,00

e
 10,91±0,02

a
 0,21±0,00

ba
 1,60±0,01

d
 0,34±0,00

cb
 

NaOH pH 12 5,99±0,02
a
 0,25±0,00

a
 10,84±0,05

a
 0,20±001

c
 0,96±0,07

f
 0,39±0,02

a
 

a,b,c,d,e
 letras diferentes na mesma coluna indicam que os valores são diferentes (p˂0,05) 

 

 Houve diferença estatística para todos os resultados dos micros minerais (Tabela 33). 

O Fe foi o micro mineral que se apresentou em valores maiores, com variação de 324 a 386 

mg/g. Foi observado que o tratamento com NaOH pH 12 apresentou os maiores valores  para 

o Fe (386,60 mg/g) e para o Zn (169,75 mg/g). 
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Tabela 33: Teores de microminerais dos EPL extraídos da torta de mamona. 

 

Componentes (mg/g) 

Agente 

Alcalino 

Ferro 

Fe (mg/g) 

Zinco 

Zn (mg/g) 

Manganês 

Mn (mg/g) 

Cobre 

Cu (mg/g) 

KOH pH 10 334,38±045
d
 74,26±0,23

e
 17,53±0,02

f
 99,40±0,18

a
 

KOH pH 11 366,52±0,06
c
 121,52±0,41

b
 33,40±0,10

c
 81,58±0,16

c
 

KOH pH 12 377,40±0,60
b
 95,46±0,33

c
 43,51±031

a
 37,46±0,14

d
 

NaOH pH 10 324,99±2,10
e
 86,80±1,14

d
  21,40±0,21

d
 84,06±2,74

cb
 

NaOH pH 11 338,48±2,09
d
 65,93±0,47

f
 19,57±0,29

e
 86,35±0,489

b
 

NaOH pH 12 386,60±0,29
a
 169,75±0,82

a
 40,18±0,09

b
 83,05±0,65

cb
 

 a,b,c,d,e,f
 letras diferentes na mesma coluna indicam que os valores são diferentes (p˂0,05) 

 

As quantidades de minerais encontradas nos resíduos são consideradas razoáveis 

(Tabela 34 e 35), isto é, o resíduo pode ser ainda considerado rico em minerais para a 

alimentação animal (desde que não haja toxicidade).  

Para os macrominerais, com o aumento do pH, observou-se aumento na quantidade de 

cinzas e dos elementos P, Na e K, dependendo da base utilizada (Tabela 34). Ao se analisar os 

cátions K e Na, observou-se que o aumento do pH para 12, provocou aumento em relação aos 

demais pH para ambos os agentes alcalinos. O Na apresentou maiores valores em relação aos 

demais tratamentos (2,53%, para o agente NaOH pH 12.  

O K apresentou diferença (p<0,05) para os tratamentos com KOH (1,64; 2,12 e 3,47%, 

respectivamente), em função do pH (10, 11 e 12),  superiores aos obtidos para o tratamentos 

com NaOH que não tiveram variação entre os pH estudados. Vieira, Cabral  e Paula (1999) 

trabalharam com diversos cultivares de soja e encontraram valores que variaram de 1,57 a 

1,82%, inferiores ao resíduos da torta de mamona estudados nesta pesquisa. 
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Observou-se que apesar do leve aumento nos teores de Ca e P em relação à torta de 

mamona (Tabela 19), a relação cálcio/fósforo (Ca/P) manteve-se dentro da faixa considerada 

adequada para utilização dos referidos nutrientes nos resíduos (VAN SOEST, 1994). Segundo 

NRC (2001), a relação Ca/P pode variar de 1:1 até 8:1, desde que a dieta supra a demanda de 

fósforo, sem interferir no desempenho dos animais ruminantes. A relação Ca/P obtida para o 

resíduo da torta de mamona, neste trabalho, variou de 1,14:1 a 1,41:1 considerada 

nutricionalmente adequada. 

Os teores do mineral Mg variaram de 0,38 a 0,50%. Estes valores são similares aos 

encontrados por Oliveira et al. (2010b) que encontraram valores de 0,44% para mamona 

tratada com Ca(OH)2.  

 

Tabela 34: Composição de macrominerais dos resíduos da extração de proteína da torta de 

mamona.  

 

 Componentes (%MS) 

Agente 

Alcalino 

Sódio 

(Na) 

Magnésio 

(Mg) 

Nitrogênio 

(N) 

Fósforo 

(P) 

Potássio 

(K) 

Cálcio 

(Ca) 

KOH pH 10 0,36±0,00
d
 0,42±0,00

c
 5,05±0,09

b
 0,70±0,00

c
 1,64±0,01

c
 0,99±0,01

a
 

KOH pH 11 0,40±0,00
d
 0,50±0,00

a
 4,86±0,11

b
 0,71±0,02

c
 2,12±0,00

b
 0,92±0,00

cb
 

KOH pH 12 0,42±0,00
d
 0,38±000

d
 3,92±0,15

c
 0,78±0,02

a
 3,47±0,02

a
 0,94±0,00

b
 

NaOH pH 10 0,67±0,01
c
 0,43±0,01

c
 5,45±0,07

a
 0,71±0,00

c
 0,65±0,01

d
 0,81±0,01

e
 

NaOH pH 11 2,10±0,01
b
 0,45±0,01

b
 4,85±0,09

b
 0,74±0,01

b
 0,65±0,01

d
 0,87±0,01

d
 

NaOH pH 12 2,53±0,01
a
 0,46±0,01

b
 3,32±0,14

d
 0,79±0,01

a
 0,64±0,01

d
 0,91±0,01

c
 

a,b,c,d,e
 letras diferentes na mesma coluna indicam que os valores são diferentes (p˂0,05) 
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Entre os micro minerais (Tabela 35), o Fe foi o mineral mais abundante entre todos os 

tratamentos, com teor máximo de 3295,2 mg/g para o KOH 11, e mínimo  para o NaOH 10, 

havendo diferença (p<0,05) em todos os tratamentos, sendo maior nos pH 11 e 12 para o 

agente alcalino KOH, que foi de aproximadamente 65% em relação ao NaOH.  

 

Tabela 35: Composição de microminerais dos resíduos da extração de proteína da torta de 

mamona. 

 

  Componentes (mg/g)   

Agente 

Alcalino 

Ferro 

Fe (mg/g) 

Zinco 

Zn (mg/g) 

Manganês 

Mn (mg/g) 

Cobre 

Cu (mg/g) 

KOH pH 10 1,766,5±0,69
e
 120,64±0,31

b
 81,97±0,02

e
 14,41±0,26

b
 

KOH pH 11 3,295,2±2,33
a
 134,63±0,74

a
 83,13±0,36

d
 11,43±0,16

c
 

KOH pH 12 3,025,7±0,56
b
 106,30±0,37

d
 86,05±0,10

c
 10,79±0,17

c
 

NaOH pH 10 1,654,8±0,24
f
 111,87±0,10

c
 87,62±0,30

b
 20,56±0,15

a
 

NaOH pH 11 2,056,7±1,52
d
 93,63±0,16

e
 85,52±0,23

c
  13,86±2,68

cb
 

NaOH pH 12 2,141,8±8,66
c
 75,67±0,39

f
 94,83±0,13

a
 16,25±0,08

b
 

a,b,c,d,e,f
 letras diferentes na mesma coluna indicam que os valores são diferentes (p˂0,05) 

 

Os conteúdos de Zn, Mn e Cu variaram de 76 a 134mg/g, de 82 a 95mg/g e de 10 a 

21mg/g, respectivamente. Quando se elevou o pH com o agente alcalinizante NaOH, os teores 

de Zn diminuíram, sendo que para o Mn com agente alcalinizante KOH estes teores 

aumentaram e para o Cu este efeito diminuiu para o  mesmo agente alcalinizante.  

A elevada variação entre os minerais encontrados nos diversos pH pode estar 

relacionada com a quantidade de agentes alcalinizantes utilizadas para se extrair a proteína. 
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5.4.4.3. Composição dos teores de amido e compostos fenólicos dos extratos 

proteicos liofilizados (EPL) e dos resíduos 

 

De maneira geral, os teores de amido nos EPL variaram entre 1,35 e 4,52% (Tabela 

36), sendo que o tratamento que apresentou maiores valores foi com o agente alcalino KOH 

em pH 11 e 12. Observou-se valores inferiores de amido para o agente alcalino NaOH em 

relação ao KOH, para todos os pH empregados Apesar de ser um biopolímero insolúvel em 

água, o amido pode gelatinizar, e, portanto se solubilizar com o aquecimento em excesso de 

água, e inclusive, a frio quando o meio for alcalino, isto é, na presença de bases fortes, o que 

foi o caso do presente estudo. De maneira geral, o KOH extraiu mais amido que o NaOH.  

Os compostos fenólicos também foram determinados nos EPL (Tabela 36). De uma 

maneira geral, os teores de compostos fenólicos nos EPL variaram entre 1,8 e 3,6%, sendo 

que com o agente alcalino NaOH, a concentração  dos compostos fenólicos foram maiores, 

havendo destaque para o NaOH pH 10, cujo valor foi de 3,57 58mg de EAG /100g
-1

 (Tabela 

36). Provavelmente, a presença desses componentes nos extratos permite explicar a coloração 

escura da dispersão, conforme pode ser observado na Figura 34. 
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Tabela 36: Composição dos teores de amido e fenólicos dos EPL em diferentes pH. 

 

 

Agente alcalino 

Teores  

Amido 

(%) 

Fenólicos  

   (mg EAG/100g
-1

)* 

KOH pH 10 3,69±0,69
ba

 2,36±0,08
c
 

KOH pH 11 2,73±0,71
bc

  2,55±0,07
cb

 

KOH pH 12              4,52±0,52
a
 1,79±0,03

d
 

NaOH pH 10 2,64±1,05
bc

 3,57±0,12
a
 

NaOH pH 11 1,35±0,21
c
 2,77±0,30

b
 

NaOH pH 12 2,29±0,40
c
 2,74±0,09

b
 

a,b,c,d
 letras diferentes na mesma coluna indicam que os valores são diferentes (p<0,05). 

                    *mg EAG/100g
-1

 (EAG = Equivalentes de ácido gálico) 

 

Certamente em função da extração das proteínas e de outros componentes, os resíduos 

do processo de extração apresentaram teores relativamente elevados de amido, variando de 

2,5 a 10,4% (Tabela 37), havendo destaque para o agente alcalino KOH pH 11 e 12, em que 

os resultados de amido foram superiores aos encontrados nos tratamentos com NaOH. Pode-

se observar que com o KOH, os teores de amido foram superiores aos encontrados no EPL 

(Tabela 36). Os resíduos apresentaram teores de compostos fenólicos entre 0,6 e 1,7mg 

EAG/100g
-1

, ligeiramente inferiores ao observado nos EPL. Havendo diferença (p<0,05) 

apenas no agente alcalino NaOH pH 11 e 12, com valores de 0,58 a 0,837mg EAG/100g
-1

,  

respectivamente. 
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Tabela 37: Composição dos teores de amido e fenólicos dos resíduos extraídos em 

diferentes pH. 

 

 

Agente alcalino 

Teores  

Amido  

(%) 

Fenólicos  

(mg EAG/100g
-1

)* 

KOH pH 10   6,98±0,63
b
 1,37±0,52

a
 

KOH pH 11 10,13±0,42
a
 1,66±0,08

a
 

KOH pH 12 10,43±0,91
a
 1,44±0,14

a
 

NaOH pH 10  2,52±0,50
c
 1,27±0,03

a
 

NaOH pH 11 2,55±0,38
c
 0,83±0,02

b
 

NaOH pH 12 3,51±0,69
c
 0,58±0,03

b
 

a,b
, letras diferentes na mesma coluna indicam que os valores são diferentes (p<0,05). 

                     *mg EAG/100g
-1

 (EAG = Equivalentes de ácido gálico) 

 

Os compostos fenólicos se apresentam em vários tecidos utilizados como alimento 

pelos animais e são distribuídos nas plantas. As substâncias dos compostos fenólicos se 

distribuem nas folhas, ramos, flores, frutos e sementes de grande número de plantas. São 

substâncias ativas e que, em formas reduzidas ou oxidadas, podem reagir, reversível ou 

irreversivelmente, com proteínas, produzindo alterações em suas propriedades funcionais e 

nutricionais, principalmente sua digestibilidade e a biodisponibilidade de lisina e de outros 

aminoácidos essenciais (SGARBIERI, 1996). Rockenbach et al. (2008) citaram que podem 

ser encontradas diferenças entre variedades, região geográfica, safra, condições climáticas, 

métodos de processamento e de extração interferindo quanto nos resultados obtidos para o 

teor de compostos fenólicos em materiais de origem vegetal. 

 



149 

 

 

 

5.4.4.4. Composição dos teores de ácidos graxos dos extratos proteicos liofilizados 

(EPL) e dos resíduos 

 

Embora se tenha observado diferenças significativas entre os teores de gordura 

(Tabela 30), esses valores foram muito pequenos, isto é, todos os extratos liofilizados 

apresentaram baixos teores de gordura (Tabela 38), sendo que os menores valores foram 

encontrados nos extratos obtidos em pH 12. Outro nítido efeito do pH, entretanto mais 

pronunciado com o emprego do NaOH do que com o KOH, foi sobre a composição dos 

ácidos graxos destes óleos. Pode ser observado na Tabela 38 que o óleo do extrato obtido em 

pH 12 com NaOH apresentou maiores valores nos ácidos palmítico, esteárico, oléico e 

linoléico, mas com maior valor para o ácido ricinoléico, que é típico do óleo da mamona. 

Salimon et al. (2010) estudaram a composição de ácidos graxos de uma variedade indonésia 

de mamona e observaram que o ácido ricinoléico correspondia a 84%, enquanto que os ácidos 

graxos apresentaram menores valores: linoléico (7,3%), oléico (5,5%), palmítico (1,3%), 

esteárico (1,2%) e linolênico (0,5%). Este último ácido não foi detectado no presente estudo. 
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Tabela 38: Composição dos teores de ácidos graxos dos EPL da torta de mamona. 

 

 KOH NaOH 

Ácidos 

graxos 

(%) 

pH 

10 11 12 10 11 12 

Palmítico 

(C16:0) 2,43±0,02
b
 2,75±0,02

b
 2,91±0,59

b
 2,30±0,09

b
 3,06±0,46

b
 9,57±0,27

a
 

 

Esteárico 

(C18:0) 1,73±0,10
b
 1,89±0,00

b
 2,03±0,68

b
 1,67±0,06

b
 1,83±0,27

b
 6,43±0,21

a
 

 

Oléico 

(C18:1) 3,84±0,06
b
 3,97±0,02

b
 3,93±1,30

b
 3,67±0,04

b
 3,95±0,78

b
 

 

11,72±0,00
a
 

 

Linoléico  

(C18:2) 6,87±0,10
b
 7,65±0,03

b
 7,86±1,30

b
 6,73±0,17

b
 8,04±1,10

b
 25,47±0,27

a
 

 

Ricinoleico 

(C18:10H) 

 

84,56±0,08
a
 

 

 

83,04±0,02
a
 

 

 

82,88±3,88
a
 

 

 

85,06±0,25
a
 

 

 

82,44±2,57
a
 

 

 

46,82±0,75
b
 

 
a,b

, letras diferentes na mesma linha indicam que os valores são diferentes (p<0,05). 

 

Houve efeito (p<0,05) apenas nos tratamentos feitos com pH 12 para todos os ácidos 

graxos. Observou-se que o ácido linoléico teve valores superiores em relação aos demais 

ácidos estudados para o EPL e resíduo. Pode-se observar que com o agente alcalinizante 

NaOH pH 12, o ácido linoléico teve um valor superior aos demais pH estudados (Tabela 38). 

O ácido linoléico do resíduo da torta de mamona (Tabela 39) apresentou valores 

maiores do que os obtidos para o extrato em todos os pH do tratamento com KOH, porém, 

para o ácido ricinoleico foram observados valores maiores para o extrato em relação ao 

resíduo. Para o ácido ricinoleico, do extrato de proteína da torta de mamona extraído com 

NaOH (pH 12), foi obtido valor de 46,82% (Tabela 38) e verificou-se efeito de tratamento, 

quando comparado ao valor obtido para este ácido no resíduo de extração de proteína da torta 

de mamona,  de 81,46% (Tabela 39).  
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Os teores de ácido ricinoleico foram inferiores aos encontrado no extrato de proteína 

em todos os tratamentos nos pH 10, 11, mas para o pH 12 o valor foi superior a 57% em 

relação ao encontrado no extrato de proteína extraído da torta de mamona. O ácido ricinoleico 

é o ácido mais abundante encontrado na mamona e também foi o mais abundante encontrado 

no resíduo de extração de proteína da torta de mamona. 

Observou-se um baixo conteúdo de extrato etéreo nos resíduos (Tabela 31) indicando 

tratar-se de um resíduo de boa qualidade. Deve-se observar, entretanto, que a matéria prima 

(torta) já continha baixo teor de óleo. Além disso, se deve observar que nem o álcali e nem o 

pH tiveram grandes efeitos sobre a composição de ácidos graxos desses óleos, cuja 

composição (Tabela 39) foi praticamente similar ao do óleo de sementes de mamona 

(SALIMON et al., 2010). 

 

Tabela 39: Composição dos teores de ácidos graxos de resíduos extraídos da torta de 

mamona. 

 

 KOH NaOH 

 

Ácidos 

graxos 

(%) 

pH 

10 11 12 10 11 12 

Palmítico 

(C16:0)   4,38±0,5
ba

 

   

3,65±0,3
bac

 2,95±0,2
c
 4,46±0,2

a 
  3,68±0,03

bac
 

  

3,03±0,6
bc

 

 

Esteárico 

(C18:0) 2,69±0,6
a
 2,46±0,1

a
 2,25

 
±0,3

a
 2,75±0,0

a
   2,52±0,0

a
  2,39±0,4

a
 

 

Oléico 

(C18:1) 5,66±0,0
a
 4,88±0,5

a
   4,47±0,1

a
 5,87±0,3

a
   5,33±0,0

a
  4,44±1,4

a
 

 

Linoléico  

(C18:2) 11,31±0,1
a
 9,82±0,8

ba
 8,44±0,3

b
 10,96±0,5

a
 10,09±0,0

ba
  8,22±1,2

b
 

 

Ricinoleico 

(C18:10H) 

 

 

74,98±1,1
a
 

 

78,31±1,4
a
 

 

 80,80±0,9
a
 

 

74,98±0,9
a
 

 

77,48±0,2
a
 

 

81,46±3,5
a
 

a,b,c
, letras diferentes na mesma linha indicam que os valores são diferentes (p<0,05). 
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O teor de ácidos graxos dos resíduos foram superiores aos encontrados para o EPL 

(Tabela 38), tendo destaque o pH 12,  onde os dados para o EPL foram maiores que para o 

resíduo (Tabela 39). 

Não houve efeito significativo para os ácidos graxos entre os tratamentos estudados. 

Valores maiores foram encontrados para os ácidos linoléicos, variando de 8,22 a 11,31% e 

para os de valores inferiores foram os ácidos esteáricos que variaram de 2,25 a 2,69%, 

respectivamente.  

O ácido ricinoleico foi um ácido que se apresentou em valores altos mesmo para os 

resíduos estudados com variações de 74,98 a 81,46%, respectivamente. As diferenças 

encontradas nos teores de ácidos graxos por diferentes autores podem sugerir a influência 

tanto de região quanto do ano agrícola (VIEIRA; CABRAL; PAULA, 1999). 

 

5.4.4.5. Perfil de aminoácidos dos EPL e dos resíduos  

 

 Para as análises de aminoácidos foram utilizadas as amostras EPL e resíduo da 

extração da torta de mamona, referentes apenas ao tratamento com o agente alcalino NaOH 

em pH (10, 11 e 12). A justificativa para a escolha do NaOH foi a facilidade de encontrar este 

reagente com menor custo e fácil manuseio, e ainda, por apresentar bom rendimento das 

proteínas extraídas. O NaOH foi também utilizado em outro projeto de pesquisa, da mesma 

equipe, envolvendo a proteína extraída da torta de mamona na produção de material 

biodegradável. 

As composições de aminoácidos dos EPL da torta de mamona em pH (10, 11 e 12) 

estão apresentadas na Tabela 40. Como se pode observar, não houve diferença estatística entre 

os tratamentos, isto é, o pH de extração não afetou a composição em aminoácidos das 
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proteínas extraídas. Esse resultado é muito importante, pois o emprego de pH muito elevado 

pode provocar racemização dos aminoácidos (SCARBIERI, 1996). Segundo Sgarbieri (1996), 

a racemização pode provocar perdas de aminoácidos (cisteína, serina, treonina, lisina e 

arginina) em meio alcalino. Portanto, considerando-se que não houve efeito (p>0,05) do pH 

sobre os teores de cisteína, serina, treonina, lisina e arginina (Tabela 40), pode-se sugerir que 

a racemização, se houve, pôde ser considerada como desprezível. Esse comportamento é 

corroborado pelo fato do teor de arginina nos EPL da torta de mamona (Tabela 40) ter sido 

maior que na torta de mamona (Tabela 19), uma vez que aquele aminoácido pode ser o mais 

sensível à racemização em meio alcalino, por não precisar da reação de beta eliminação 

(SGARBIERI, 1996). Entretanto, ainda se deve verificar, muito provavelmente por 

eletroforese, se ocorreu à hidrólise química das proteínas, uma vez que em meio 

excessivamente alcalino essa hidrólise é de difícil controle (CLEMENTE, 2000). 

 Pode ser observada (Tabela 40), a presença de arginina, lisina, histidina, metionina e 

tirosina, principais aminoácidos envolvidos em reações de modificação química de proteínas. 

A arginina, a lisina e a histidina apresentaram concentrações inferiores às observadas por 

Beltrão (2002) na torta de mamona desintoxicada. Entretanto a metionina e a tirosina estão em 

concentrações semelhantes às observadas por esses autores. 

Observou-se que o EPL da torta de mamona apresentou altas concentrações de 

arginina (~13g/100g de proteínas), ácido glutâmico (~20g/100g de proteínas) e triptofano 

(~13g/10g de proteínas). Entretanto foram encontrados baixos teores de lisina, tirosina e 

treonina (1,80 a 2,11g/100g de proteínas), fenilanina e prolina (2,61 a 2,86g/100g de 

proteínas), histidina (1,72 a 2,32g/100g de proteínas) e cistina em concentrações inferiores aos 

outros aminoácidos (0,33 a 1,08g/100g de proteínas). 
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Tabela 40: Perfil de aminoácidos dos EPL da torta de mamona em diferentes pH. 

 

  pH   

Aminoácidos 

(g/100g proteína) 
10 11 12 

Alanina   3,12±0,02
a
   3,25±0,22

a
   3,17±0,08

a
 

Arginina 13,05±0,35
a
 11,24±0,71

a
 12,87±0,16

a
 

Ácido Aspártico  6,39±0,15
a
  6,57±0,48

a
   6,46±0,12

a
 

Glicina 3,52±0,02
a
  3,43±0,06

a
   3,57±0,07

a
 

Isoleucina 2,90±0,05
a
  3,09±0,13

a
   3,08±0,07

a
 

Leucina 4,42±0,01
a
  4,76±0,25

a
   4,68±0,18

a
 

Ácido Glutâmico          19,71±0,50
a
 17,02±0,69

a
 18,62±0,42

a
 

Lisina 2,08±0,01
a
  1,86±0,11

a
   2,08±0,02

a
 

Cistina 0,33±0,60
a
  0,43±0,27

a
   1,08±0,70

a
 

Metionina 2,67±0,04
a
  3,56±0,19

a
   4,49±0,54

a
 

Fenilalanina 2,64±0,02
a
  2,86±0,23

a
   2,77±0,10

a
 

Tirosina 1,80±0,02
a
  2,11±0,13

a
   2,10±0,10

a
 

Treonina 2,03±0,00
a
  1,83±0,16

a
   2,11±0,07

a
 

Triptofano          13,52±0,72
a
 12,39±0,25

a
 12,19±0,50

a
 

Prolina 2,61±0,04
a
  2,83±0,10

a
   2,79±0,13

a
 

Valina 3,62±0,17
a
  3,71±0,25

a
  3,72±0,04

a
 

Histidina 2,22±0,01
a
  1,72±0,47

a
 2,32±0,02

a
 

Serina 4,92±0,06
a
  3,59±0,78

a
 3,70±0,99

a
 

a
, letras diferentes na mesma linha indicam que os valores são diferentes (p<0,05). 

 

Comparando-se com a composição de aminoácidos de isolado proteico de soja (TANG 

et al., 2006), observa-se que a concentração é semelhante apenas para a arginina e cistina. 

Conde et al. (2005), estudando a composição de aminoácidos em isolado proteico de girassol, 

observaram concentrações mais elevadas para todos os aminoácidos analisados em 

comparação com EPL da torta de mamona, com exceção da metionina. Abugoch et al. (2011) 

observaram valores semelhantes para arginina e metionina, e valores inferiores para cistina e 
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triptofano quando estudaram isolado proteico de quinoa. Wang et al. (1999), estudando 

isolado proteico de farelo de arroz, encontraram concentrações semelhantes de metionina, 

cistina, arginina e ácido glutâmico quando comparado com a proteína extraída da torta de 

mamona. Deve-se observar que essas matérias primas estudadas e descritas acima, não foram 

necessariamente tratadas de maneira tão drásticas quanto à torta de mamona (alta temperatura 

e pressão) durante o processo de extração do óleo. 

A composição de aminoácidos da EPL da torta de mamona não apresentou muitas 

diferenças quando comparada à composição de aminoácidos dos isolados protéicos 

liofilizados (IPL) de ervilha, tremoço e soja estudados por Tömösközi et al. (2001). Sendo 

que neste caso, também foi realizada a extração alcalina seguida de precipitação das proteínas 

no ponto isoelétrico (pI). O EPL apresenta teores inferiores de ácido aspártico e lisina quando 

comparado aos três IPL (ervilha = 11,58; tremoço = 9,80 e soja = 10,81g/100g de proteínas) e 

lisina (ervilha = 8,12; tremoço = 5,31 e soja = 8,56g/100g de proteínas), entretanto os teores 

de metionina e triptofano (Tabela 40) são consideravelmente superiores aos encontrados para 

estes mesmo isolados (ervilha = 0,51; tremoço = 0,99 e soja = 0,80g/100g de proteínas). 

A composição em aminoácidos das proteínas presentes nos resíduos obtidos dos 

processos de extração com o emprego de NaOH, podem ser observadas na Tabela 41.  Os 

teores de aminoácidos (arginina, ácido aspártico, ácido glutâmico e triptofano) do resíduo de 

extração de proteína, com NaOH (Tabela 41), foram inferiores aos encontrados pelo EPL 

(Tabela 40) e pela torta de mamona (Tabela 19).  
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Tabela 41: Perfil de aminoácidos dos resíduos gerados durante a extração de proteínas da 

torta de mamona em NaOH em diferentes pH.  

 

 

Aminoácidos      

(g/100g proteína) 

pH 

 

10 11 12 

 

Alanina 3,610,02
a
 3,860,02

a
 3,140,07

b
 

Arginina 9,570,05
a
 9,890,04

a
 7,670,01

b
 

Acido aspártico 7,160,25
a
 7,450,21

a
 5,980,30

a
 

Glicina 3,580,03
a
 3,760,02

a
 3,230,06

b
 

Isoleucina 2,930,17
a
 3,260,06

a
 2,560,04

a
 

Leucina 5,190,11
a
 5,570,10

a
 4,540,05

b
 

Acido glutâmico        13,440,06
a
        13,390,01

a
          11,630,26

b
 

Lisina 2,610,11
a
 2,470,09

a
 1,540,01

b
 

Cistina 1,820,22
a
 0,890,09

a
 0,190,00

a
 

Metionina 1,730,13
a
 1,980,03

a
 1,690,02

a
 

Fenilalanina 3,110,07
a
 3,330,05

a
 2,650,04

b
 

Tirosina 2,050,71
a
 2,210,02

a
 1,790,05

b
 

Treonina 2,700,76
a
 3,030,01

a
 1,830,03

b
 

Triptofano 7,890,04
a
 7,750,06

a
 6,230,13

b
 

Prolina 3,140,03
a
 3,530,04

a
 2,610,03

b
 

Valina 3,370,20
a
 3,790,13

a
 3,040,04

a
 

Histidina 2,140,08
a
  2,270,07

ba
 1,790,01

b
 

Serina 4,490,03
a
 4,710,01

a
 3,520,11

b
 

a-b
, letras diferentes na mesma linha indicam que os valores são diferentes (P<0,05). 

 

Houve efeito (p<0,05) no pH 12 para os aminoácidos alanina, arginina, glicina, 

leucina, ácido glutâmico, lisina, fenilalanina, tirosina, treonina, triptofano, prolina, histidina e 

serina. Praticamente todos os valores de aminoácidos diminuíram à medida que se aumentou 

o pH para 12, possivelmente devido à extração de proteínas solubilizadas. Perrone et al. 

(1966) verificaram diminuição nos teores de lisina disponível quando ocorre o tratamento da 
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torta de mamona com ácidos, álcali e vapor, e menor solubilidade das proteínas ao comparar 

os resultados com a torta não tratada. Mottola, Mackey e Herring (1971) observaram que o 

aquecimento excessivo da torta de mamona também contribuiu para a diminuição no teor de 

lisina. 

Pode-se verificar, a partir das Tabelas 19, 40 e 41, que o perfil de aminoácidos 

encontrados para a torta de mamona, EPL e resíduos da extração da torta de mamona, foi o 

mesmo encontrado para a ricina isolada da torta de mamona de acordo com o trabalho de 

Chakravartula e Guttarla (2008). Estes autores trabalharam com semente de mamona, 

isolando a proteína ricina e obtiveram 17 tipos de aminoácidos, cujo perfil de aminoácidos foi 

semelhante ao desta pesquisa.  

O aminoácido mais abundante encontrado no resíduo foi o ácido glutâmico, que variou 

de 11,63 a 13,44g/100g, respectivamente. Para a arginina, lisina e triptofano, que são 

aminoácidos essenciais para a alimentação animal os valores encontrados variaram de 7,56 a 

9,89; 1,54 a 2,47 e 6,23 a 7,89g/100g proteína. Vieira, Cabral  e Paula (1999) trabalharam 

com várias cultivares de soja e encontraram valores de lisina e triptofano que variaram de 5,6 

a 6,9 e 1,5 a 1,7 g/100g de proteína. Os valores de lisina e triptofano dos resíduos foram 

superiores aos encontrados na soja. 

Os aminoácidos encontrados em menores quantidades foram cistina (0,19 a 

1,82g/100g), a metionina (1,69 a 1,98g/100g), tirosina (1,79 a 2,21g/100g), treonina (1,83 a 

3,03g/100g) e histidina (1,79 a 2,27g/100g). 

Benesi (1979) encontrou para o farelo de mamona, valores de lisina e triptofano muito 

inferiores aos aminoácidos dos resíduos deste trabalho. Portanto, por ocasião da formulação 

de ração devem ser verificados quais são as exigências desses aminoácidos limitantes para 
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cada animal, principalmente lisina e triptofano, aminoácidos limitantes principalmente para 

aves.  

Os altos teores de proteína observados nos resíduos gerados na extração de proteína 

nas diferentes condições de extração indicam que esses resíduos podem ainda ser utilizados 

como adubo orgânico e/ou na alimentação animal, se destoxificados. 

 

5.4.4.6. Teores de fibras alimentares do resíduo da extração da proteína da torta 

de mamona fracionada 

 

Como mencionado anteriormente (item 5.1.3), praticamente não são encontrados 

dados na literatura para fibra alimentar total (FAT) na alimentação de animais ruminantes que 

forneçam informações a respeito das fibras da mamona e seus resíduos. Este tema foi 

pesquisado com a finalidade de complementar a composição bromatológica no tocante as 

fibras alimentares e possível aplicação na área de nutrição animal. 

Os teores de fibra pelo método enzimático-gravimétrico alimentar total dos resíduos 

de extração da proteína da torta de mamona estão apresentados na Tabela 42.  

Pode-se observar que houve efeito significativo (p<0,05) para fibra alimentar para o 

NaOH pH 10 e 11 (51,80 e 52,49%, respectivamente) com valores inferiores aos demais, 

porém superior para o KOH pH 10 (58,92%), quando comparado aos outros tratamentos 

(Tabela 42).     

Verificou-se também que a fibra alimentar apresentou resultados próximos à FDN dos 

resíduos da extração da proteína da torta de mamona, que teve resultados de 49 a 57%. Para a 

fibra insolúvel, pode-se verificar que foi o oposto da fibra alimentar, tendo o menor valor para 

KOH pH 10 (48,51%) e NaOH pH 12 (48,35%), não havendo diferença entre eles (p>0,05), 
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porém com valor maior encontrado para NaOH pH 10 (58,68%). A fibra insolúvel pode ser 

comparada à fração de FDA dos resíduos que foram de 45 a 49%. 

  

Tabela 42: Teores de fibra alimentar total, fibra insolúvel e fibra solúvel do resíduo de 

extração da proteína da torta de mamona em diferentes pH. 

 

 

Agente alcalino 

Teores (%) 

FAT FI FS 

KOH pH 10 58,92±0,31
a
 48,51±3,24

b
 1,10±0,7

a
 

KOH pH 11 56,63±0,48
ba

 52,59±0,79
ba

 
 

KOH pH 12 57,66±1,26
ba

 50,24±0,33
ba

 4,03±0,13
a
 

NaOH pH 10 51,80±0,62
c
 58,68±1,29

a
 4,02±0,70

a
 

NaOH pH 11 54,34±0,33
bc

 50,26±1,54
ba

        2,87±0,90
a
 

NaOH pH 12 52,49±0,09
c
 48,35±1,30

b
 3,13±1,98

a
 

a,b,c
, letras diferentes na mesma coluna indicam que os valores são diferentes (p<0,05). 

FAT – fibra alimentar total; FI – fibra insolúvel; FS – fibra solúvel 

 

  Takakura (2003) realizou um estudo com alimentos para animais monogástricos 

(cães), a saber: farinha de mandioca, grãos de milho, sorgo, lentilha e ervilha e obteve valores 

de fibra alimentar de 1,54; 4,07; 6,91; 14,13 e 11,01%, respectivamente. Esse autor ressalta 

que altos valores de fibra alimentar podem ser devidos à grande quantidade de casca existente 

nas amostras. Na aveia, a fibra alimentar se encontra principalmente nos tecidos do grão, com 

funções estruturais e de proteção. Estes tecidos contêm mais de 70% do total da fibra 

alimentar, enquanto o endosperma apresenta quantidades relativamente pequenas. O teor de 

fibra alimentar pode variar com a cultivar, condições de desenvolvimento, práticas culturais e 

tamanhos do grão (GUTKOSKI; TROMBETA, 1998). 

3,72±1,52
a
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Para a fibra alimentar solúvel, não houve efeito (p>0,05) em nenhum dos tratamentos 

estudados neste trabalho.  Segundo Sá, Francisco e Soares (1998), as frações solúveis podem 

ser encontradas em maior concentração na parede das células que compõe as camadas sub-

aleurona e aleurona, enquanto que as frações insolúveis são encontradas no pericarpo e na 

testa, representando cerca de 12% do grão de aveia (EVERS; BLAKENEY; BRIEN, 1999).  

 

5.4.4.7. Microscopia eletrônica de varredura (MEV) da proteína extraída da torta 

de mamona em KOH e NaOH em pH 11 e 12 

 

Os resultados das análises por microscopia eletrônica de varredura (MEV) permitiram 

observar que as amostras apresentaram-se como escamas bem definidas e sem a presença de 

estruturas estranhas que possam sugestionar qualquer tipo de contaminação, ou com algum 

tipo de resíduo próprio da extração (Figuras 36 e 37). Já não se observam mais sinais das 

estruturas observadas nas micrografias da torta de mamona (Figura 31), o que indica a 

qualidade do processo de extração e a eficiência da centrifugação em separar a matéria 

solubilizada dos resíduos insolúveis. 
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Figura 36: Microscopia eletrônica de varredura da proteína extraída da torta de mamona em 

KOH pH 11 e pH 12 (1000x e 800x). 
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Figura 37: Microscopia eletrônica de varredura da proteína extraída da torta de mamona 

em NaOH pH 11 (800x)  e pH 12 (800x e 500x). 

 

As proteínas extraídas em ambos pH apresentaram microestruturas típicas de 

proteínas, com predominância de estruturas tipo escamas. 

Os resultados das análises por espectroscopia por energia dispersiva (EDS) das 

proteínas extraídas da torta de mamona com KOH em pH 12 estão apresentadas nas Figuras 

38 e 39, respectivamente. As composições elementares obtidas nessas análises estão 
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apresentadas na Tabela 43. Esses resultados permitem observar que ambas as amostras são 

ricas em fósforo, enxofre, alumínio e potássio, sendo que esse último está em elevadíssima 

concentração na amostra extraída com KOH, como seria de se esperar. 

 

 

Figura 38: Imagem da Espectroscopia por Energia Dispersiva da 

proteína da torta de mamona em KOH  pH 12. 

 

 

Figura 39: Espectroscopia por Energia Dispersiva da proteína da torta de mamona em KOH pH 12. 
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Tabela 43: Resultados dos elementos químicos por Espectroscopia por Energia Dispersiva da 

proteína extraída da torta de mamona em KOH pH 12. 

 

Elementos Peso (%)          Massa Atômica 

Carbono 43,568       58,704 

Oxigênio 29,087       29,423 

Alumínio  1,668        1,000 

Fósforo  0,647        0,338 

Enxofre  1,922       0,970 

Potássio                23,108      9,564 

  

Os espectro de EDS das EPL extraídas NaOH pH 12 estão apresentados nas Figuras 

40 e 41. Os elementos químicos encontrados no EPL do espectro KOH pH 12 (Tabela 43), se 

apresenta com grande abundância para o potássio, isto é esperado devido a extração da 

proteína da torta de mamona ter sido realizada com KOH. Para o NaOH (Tabela 44)  percebe-

se que a concentração de sódio encontrada pelo espectro foi pequena, apesar do agente de 

extração ser  NaOH. 

 

Figura 40: Imagem da Espectroscopia por Energia Dispersiva da 

proteína da torta de mamona em NaOH  pH 12. 
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Figura 41: Espectroscopia por Energia Dispersiva da proteína da torta de mamona em  NaOH  pH 12. 

 

Tabela 44: Resultados dos elementos químicos por Espectroscopia por Energia Dispersiva da 

proteína extraída da torta de mamona em NaOH pH 12. 

 

Elemento Peso (%) Massa Atômica 

Carbono 62,339 70,587 

Oxigênio 30,179 25,654 

Sódio   3,682   2,178 

Magnésio   0,182   0,102 

Alumínio   0,292   0,147 

Silício   0,602  0,292 

Fósforo   0,177 0,078 

Enxofre   1,031 0,437 

Potássio   1,253 0,436 

Cálcio   0,264 0,089 
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5.4.4.8. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) do resíduo de extração da 

proteína com KOH e NaOH em pH 11 e 12 

 

As análises por microscopia eletrônica de varredura das amostras de resíduos obtidos 

dos processos de extração de proteínas da torta de mamona em pH 11 e 12 com KOH (Figura 

42) e NaOH (Figura 43) permitiram se observar que esses materiais apresentaram estrutura 

menos homogênea que as proteínas liofilizadas (Figuras 36 e 37). É possível se observar, em 

ambas as amostras, que a estrutura é formada por matéria fibrosa muito bem cimentada, 

apesar de porosa. Pode ser observado ainda, em ambas as amostras, corpúsculos 

micrométricos intimamente ligados à estrutura porosa. Esses resultados podem explicar, de 

certa maneira, as limitações para aumentar o rendimento do processo de extração das 

proteínas, pois a difusão dessas naquela estrutura deve ser prejudicada pelas fibras e estruturas 

bem cimentadas.  
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Figura 42: Microscopia eletrônica de varredura do resíduo da extração da proteína da torta de 

mamona em KOH pH 11 e pH 12 (800x e 1000x). 
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Figura 43: Microscopia eletrônica de varredura do resíduo da extração da proteína da torta de 

mamona em NaOH pH 11 (500 e 800x)  e pH 12 (600x e 1000x). 

 

Os resultados das análises por espectroscopia por energia dispersiva (EDS) dos 

resíduos de extração de proteína da torta de mamona com KOH em pH 12 estão apresentados 

nas Figuras 44 e 45, respectivamente. As composições elementares obtidas nessas análises 

estão apresentadas na Tabela 45. 
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Figura 44: Imagem da Espectroscopia por Energia Dispersiva do 

resíduo de extração da proteína da torta de mamona em KOH  pH 

12. 

 

 

Figura 45: Espectroscopia por Energia Dispersiva do resíduo de extração da  proteína da torta de 

mamona em KOH  pH 12. 
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Tabela 45: Resultados dos elementos químicos por Espectroscopia por Energia Dispersiva do 

resíduo de extração da proteína da torta de mamona em KOH pH 12. 

 

Elemento Peso (%) Massa Atômica  

Carbono 32,993 43,274 

Oxigênio 47,045 46,324 

Sódio 0,225 0,154 

Magnésio 4,861 3,150 

Alumínio 0,279 0,163 

Silício 0,342 0,192 

Fósforo 9,352 4,757 

Enxofre 0,162 0,080 

Potássio 4,391 1,769 

Cálcio 0,350 0,138 

 

Os resultados das análises por espectroscopia por energia dispersiva (EDS) dos 

resíduos de extração de proteína da torta de mamona com NaOH em pH 12 estão apresentados 

nas Figuras 46 e 47, respectivamente. As composições elementares obtidas nessas análises 

estão apresentadas na Tabela 46. 

Similarmente ao observado com as proteínas extraídas, observou-se que o espectro 

EDS obtido com as amostras de resíduos do processo de extração com KOH (Figuras 45 e 

Tabela 45) demonstrou a presença de número menor de elementos que o espectro das 

amostras obtidas com NaOH (Figuras 47 e Tabela 46). Entretanto, os elementos Na, Al, Si, P 

e S apresentaram teores mais elevados para as amostras tratadas com NaOH pH 12. O 

potássio apresentou maior teor em relação ao agente NaOH pH12 (10,71%) sendo que isto  

provavelmente pode ter ocorrido devido ao ponto espectral analisado (Figura 46). 
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Figura 46: Imagem da Espectroscopia por Energia Dispersiva do 

resíduo de extração da  proteína da torta de mamona em NaOH pH 

12. 

 

 

Figura 47: Espectroscopia por Energia Dispersiva  do resíduo de extração da proteína da torta de 

mamona em NaOH  pH 12. 
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Tabela 46: Resultados dos elementos químicos em Espectroscopia por Energia Dispersiva do 

resíduo de extração da proteína da torta de mamona em NaOH pH 12. 

 

Elemento Peso (%) Massa Atômica  

Carbono 33,045 44,992 

Oxigênio 40,388 41,283 

Sódio  4,477  3,184 

Magnésio  0,467 0,314 

Alumínio 1,247 0,756 

Silício 1,520 0,885 

Fósforo 1,244 0,657 

Enxofre 6,213 3,169 

Potássio             10,708 4,479 

Cálcio 0,692 0,282 

 

 

5.5. Ensaio de alergenicidade 

 

Para as análises de ensaio de alergenicidade foram utilizadas as amostras de torta de 

mamona in natura, EPL e resíduo da extração da torta de mamona referentes apenas ao 

tratamento com o agente alcalino NaOH em pH 10, 11 e 12. A escolha para o tratamento com 

NaOH foi devida a facilidade de se obter este produto no mercado, seu baixo custo e ter 

grande aplicação em indústrias. 

As proteínas extraídas com NaOH nos diferentes pH apresentaram menor poder 

alergênico que a torta de mamona (maior proporção de células desgranuladas) (Tabela 47). 
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 O resíduo do processo de extração com NaOH em pH 12 apresentou alergenicidade 

equivalente ao padrão negativo, o que pode sugerir que esse resíduo poderá ser utilizado na 

alimentação animal, ou seja, o processo de extração alcalina pode ter agido como um 

tratamento contra a alergenicidade. 

. 

Tabela 47: Percentagem de células íntegras e desgranuladas na torta de mamona, resíduo e 

extrato da proteína de extração da torta de mamona com NaOH em diferentes pH 

 

Amostra Células 

íntegras (%) 

Células desgranuladas  

(%) 

Controle negativo – Ct.(–) 76,65±2,95 23,35±2,95 

Controle positivo – Ct.(+) 62,65±1,65 37,15±1,65 

Resíduo – A1 (pH 10) 65,55±0,25 34,45±0,25 

Resíduo – A2 (pH 11) 70,90±4,50 29,10±4,50 

Resíduo – A3 (pH 12) 77,40±0,20 22,60±0,2 

Proteína liofilizada – A4 (pH 10) 67,30±2,00 32,70±2,00 

Proteína liofilizada – A5 (pH 11) 71,95±1,65 28,05±1,65 

Proteína liofilizada – A6 (pH 12) 72,70±2,80 27,30±2,80 

Torta de mamona – A7 57,80 42,20 

(Ct.(-): Somente as células do lavado peritoneal; Ct (+):Células do lavado + Soro anti-albumina 2S produzido em 

rato + 10 ug/mL de albumina 2S purificada; A1 a A7: Células do lavado + Soro anti-albumina 2S produzido em 

rato + 10 ug/mL de cada amostra testada  

 

Neste trabalho observou-se 37,15% e 23,35% de desgranulação de mastócitos, 

respectivamente, para os controles positivo e negativo (Tabela 47). Como se pode verificar, o 

tratamento com NaOH pH 12 promoveu redução na porcentagem (22,6%) de células 

desgranuladas frente aos outros tratamentos, sendo o seu efeito comparado ao controle 
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negativo. Isto sugere que a elevação de pH 12 reduziu a desgranulação dos mastócitos, 

diminuindo o poder alergênico da mesma.  A torta de mamona apresentou 42,2% de células 

desgranuladas, valor este mais elevado em relação aos demais resíduos tratados. 

Ascheri et al. (2004) trabalharam com torta de mamona extrusada na presença de 

óxido de cálcio (CaO) 1 e 2%, e apesar destes tratamentos terem destruído a ricina, eles não 

conseguiram eliminar a alergenicidade da torta.  Na literatura são encontrados vários outros 

métodos biológicos de destoxificação de resíduos da agroindústria por fermentação. Godoy et 

al. (2009), ao avaliar o potencial alergênico da torta de mamona, obtiveram 30% de 

desgranulação dos mastócitos no resíduo da torta de mamona, 64,6% para o controle positivo 

e 33,8% para o negativo. A fração isolada da albumina 2S das amostras in natura dos resíduos 

da torta de mamona induziu a 57% de desgranulação das células dos mastócitos, enquanto que 

em amostras tratadas com Penicillium simplicissimum (empregado para produção da enzima 

lipase) com 72 horas de fermentação, houve redução do potencial alergênico de quase 16% 

para a referida amostra.  Madeira Júnior, Macedo e Macedo (2011), com o intuito de 

converter o resíduo da torta de mamona em alimento destinado a nutrição animal, utilizou o 

fungo Paecilomyces variotii na produção simultânea das enzimas tanase e fitase, para 

diminuir os fatores antinutricionais do resíduo da torta de mamona. Joshi, Mathur e Khare 

(2011) reportaram a degradação de ésteres de forbol quando o pinhão-manso (Jatropha 

curcas) foi fermentado por Pseudomonas aeruginosa. 
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5.5.1. Detecção da ricina por Eletroforese 

 

Tendo em vista a natureza potente da toxicidade da ricina é essencial que o processo 

de destoxificação mostre ser capaz de destruir a toxina ao máximo de modo que possa ser 

facilmente utilizado como alimento animal, independente da espécie e idade (ANANDAN et 

al., 2005). 

Para as análises de detecção da ricina foram utilizadas as amostras de torta de mamona 

in natura, semente de mamona, EPL e resíduo de extração da torta de mamona referentes aos 

tratamentos com os agentes alcalinos KOH e NaOH em pH 10, 11 e 12.  

Os resultados das análises por eletroforese da semente e da torta de mamona estão 

apresentados na Figura 48. 

Pode-se verificar abaixo (Figura 48), as bandas correspondentes à proteína ricina das 

amostras de semente e torta de mamona, que foram utilizadas como controle para visualização 

das proteínas da EPL e resíduo da torta de mamona.  

As bandas correspondentes à proteína ricina podem ser observadas na semente e na 

torta de mamona (Figura 48). Pode-se verificar na amostra não tratada (semente e torta de 

mamona) a presença das duas bandas de ricina com, aproximadamente, 35 kDa e a outra com 

29 kDa (Figura 48).  
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Figura 48: Resultados da análise de eletroforese para avaliação da semente de mamona e 

torta de mamona para verificar a presença das subunidades A e B (A com 35 KDa e B com 

29 KDa). P = Padrões de peso molecular. 

  

Os resultados obtidos na análise de eletroforese (Figura 48), para as referidas 

amostras, podem ser confirmadas por meio da Figura 49, onde estão evidenciadas a presença 

da ricina em quantidades elevadas tanto na semente (a) quanto na torta de mamona (b).  

 

  

Figura 49: Resultado das análises de detecção da proteína ricina da semente de mamona (a) e da torta 

de mamona (b) obtida por meio de fluorescência induzida a laser (lif). 

a b 

ricina 

Semente Torta 



177 

 

 

 

Em relação ao extrato proteico, inicialmente foi feito estudo preliminar nas amostras 

obtidas de 3 (três) extratos proteicos da torta de mamona. Todas as extrações foram realizadas 

com hidróxido de sódio (NaOH) em pH 9,0 à 50ºC.  

Foram realizados vários testes com diferentes concentrações de gel, e a condição que 

apresentou melhor resultado foi com o gel de 12% de poliacrilamida. Pode-se considerar que 

as EPL da torta de mamona foram compostas pelas proteínas albuminas e globulinas, em 

frações de 39-40kDa, ~20kDa e 6-7kDa (Figura 50). Observou-se também traços com pesos 

moleculares maiores (50-95kDa).  

As bandas de massa molecular entre 20 e 40kDa representam principalmente à 

globulinas 11S e suas subunidades dissociadas, e as albuminas 4-6S (lectinas) como 

observado por Youle e Huang (1978). As bandas de massa molecular compreendidas entre 6-

7kDa representariam as subunidades da albumina 2S, identificada por Youle e Huang (1978) 

e Mandal e Mandal (2000) com massa molecular ao redor de 11 e 12kDa. 

 

 

     Figura 50: Gel de eletroforese a 12% de poliacrilamida 
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Não foi possível identificar as frações que compõem a ricina, de 35kDa e 29 kDa, em 

função das características das frações solubilizadas e extraídas da torta de mamona 

(ANANDAN et al., 2005; OLSNES; KOZLOV, 2001;  NARANG et al., 1997). Barnes, 

Baldwin e Braasch (2009) realizaram prévia purificação dessa proteína para que as frações da 

ricina por eletroforese fossem melhor observadas.  

Na sequencia, foram feitas análises de eletroforese nos EPL obtidos em pH 10, 11 e 

12, que foram objetos de análises deste estudo.  

Para a Figura 51 pode-se verificar, em todas as amostras, a presença de proteínas com 

massa molecular próxima de 14 kDa como a de proteínas pertencentes à classe das albuminas 

2S de sementes de mamona. Para o extrato proteico tratado com NaOH pH (10 e 11) e para a 

torta de mamona verificou-se a presença  de ricina  (subunidades A e B) com massa molecular 

entre 29-36 kDa, entretanto, no caso do extrato proteico tratado com NaOH pH 12, essas 

bandas não ficaram nítidas.  

 

 

Figura 51: Resultados da análise de eletroforese (SDS-PAGE) das 

amostras obtidas da extração das proteínas da torta de mamona: 

extrato protéico tratado com NaOH (pH 10, 11 e 12) e torta de 

mamona. PM = Padrões de peso molecular. TM = Torta de mamona 

pH10

\ 

pH11 pH12 TM 
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Em relação aos resíduos extraídos da proteína da torta de mamona em agente alcalino 

KOH pH (10, 11 e 12), observou-se que as bandas no tratamento com KOH variou em sua 

intensidade, podendo ser verificada a presença das duas subunidades da ricina e de outras 

proteínas em pH 10 (Figuras 52 e 53), indicando que após o processo de extração, nesse pH,  

ainda se observa a presença da ricina, portanto, necessitando ainda de procedimentos de 

destoxificação. O completo desaparecimento das bandas no pH 11 e 12, sugere que esses 

tratamentos foram mais efetivos em remover esta toxina.  

 

 

Figura 52: Resultado da análise de eletroforese (SDS – PAGE) para avaliação da eficácia do 

tratamento do resíduo de extração da proteína da torta de mamona com agente alcalinizante KOH pH 

10, 11 e 12 das subunidades A e B (A com 35 KDa e B com 29 KDa). P = Padrões de peso molecular. 
 

 

pH 11 pH 12 pH 10 
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Figura 53: Resultado das análises de detecção da proteína ricina dos resíduos de extração da proteína 

da torta mamona com agente alcalinizante KOH em pH 10 (a), 11 (b) e 12 (c) obtida por meio de 

fluorescência induzida a laser (Lif). 

 

Similarmente ao observado com o KOH, o efeito dos tratamentos com NaOH pH (10, 

11 e 12),  aos quais a torta de mamona foi submetida, se caracterizou pela separação das duas 

subunidades da ricina (A com 35KDa e B com 29KDa) e pela mudança na coloração dessas 

subunidades apenas no pH 10 (Figura 54). O desaparecimento da ricina associado aos 

tratamentos com pH 11 e 12 (Figura 55), pode  ser devido a desnaturação da ricina nesses 

meios. 

 

a 
b c 
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Figura 54: Resultados das análises de eletroforese (SDS – PAGE) para avaliação da eficácia do 

tratamento do resíduo de extração da proteína da torta de mamona com agente alcalinizante NaOH pH 

10; 11 e 12 das subunidades A e B (A com 35 KDa e B com 29 Ka). P = Padrões de peso molecular. 

 

 

Figura 55: Resultado das análises de detecção da proteína ricina dos resíduos de extração da proteína 

da torta de mamona com agente alcalinizante NaOH em pH 10 (a), 11 (b) e 12 (c) obtida por meio de 

fluorescência induzida a laser (Lif). 

 

Segundo Anandan et al. (2005), a ausência de visualização das subunidades nos 

diversos tratamentos realizados: 60g de Ca(OH)2 ou de CaO por kg de farelo de mamona, 

ambos diluídos em água, e emprego de autoclave (1,23 kg/cm
2
 (15psi) por 90 minutos), 

indicou a eficácia próxima a 100% de desnaturação da toxina. Porém, aqueles autores 

a b c 

pH 10 pH 11 pH 12 
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verificaram que a desnaturação não se deu por completa nos demais tratamentos devido à 

visualização das subunidades de ricina.  

Madeira Júnior, Macedo e Macedo (2011) utilizaram microrganismos para fermentar o 

extrato da torta de mamona, em eletroforese SDS-PAGE, a fim de verificar a presença da 

ricina e, observaram que, após 48 horas de fermentação do extrato de mamona, a banda de 

ricina não foi mais visualizada. Da mesma forma, Godoy et al. (2009) conseguiram 

destoxificar o resíduo de mamona com Penicillium simplicissimum. 

Furtado et al. (2012) trabalharam com vários métodos de destoxificação da torta de 

mamona, sendo três métodos químicos (calcário calcítico, ureia e fosfato monobicálcico) e 

um tratamento físico (autoclavagem) e observaram que em nenhum dos tratamentos ocorreu o 

completo desaparecimento das subunidades de ricina. Oliveira et al. (2010b) trabalharam com 

farelo e torta de mamona empregando como tratamento químico, Ca(OH)2 e também não 

conseguiram eficiência de 100% de eliminação da ricina. 

Barnes, Baldwin e Braasch (2009) trabalharam com farelo de mamona com tratamento 

físico (calor) e quimico: DBPS (Dulbecco`s tampão salino fosfato) e hidróxido de cálcio 

(Ca(OH)2 pH 12,5), em diferentes tempos de aquecimento (0 a 10 min., 99ºC) e verificaram 

que a atividade da cadeia A da ricina  foi eliminada no tempo de 10 min. de aquecimento na 

presença de Ca(OH)2 (pH 12,5) bem como para o DBPS. Estes autores utilizaram o referido 

tratamento por ser um dos métodos eficientes para inativação da ricina, bem como dos 

componentes alergênicos, proveniente do farelo de mamona, e por ser um dos métodos mais 

antigos que se encontram relatos na literatura.  
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6. Conclusões 

 

A torta e o farelo de mamona podem ser considerados co-produtos de boa qualidade 

por possuir altos teores de proteína e fibras. Assim, essas matérias primas podem ser usadas 

na produção de material biodegradável com aplicação na agricultura, e como componentes da 

ração animal, se destoxificados.  

Os extratos proteicos liofilizados da torta de mamona constituíram concentrados 

protéicos, com proteínas de qualidade interessante para utilização na produção de materiais 

biodegradáveis. Além disso, essas proteínas foram relativamente ricas em arginina, lisina, 

histidina e tirosina, interessantes para eventuais modificações químicas com glioxal e 

glutaraldeido que pode proporcionar materiais com melhores propriedades mecânicas. 

Os resíduos obtidos no processo de extração continuaram apresentando elevados 

teores de proteínas, de fibras e de minerais. Por outro lado, o processo de extração das 

proteínas em meio alcalino constituiu bom tratamento contra a toxidez da torta da mamona. O 

aumento do pH, com NaOH, diminuiu a alergenicidade dos resíduos avaliado pelo este de 

desgranulação de mastócitos obtidos do lavado peritoneal de ratos, o qual foi avaliado por 

análise da morfologia celular por microscopia óptica, demonstrando diminuição do poder 

alergênico dos resíduos. Além disso, não se observou a presença da ricina nesse material, nos 

resultados das análises por eletroforese.  

Consequentemente, os resíduos da torta de mamona apresentam potencial para serem 

utilizados na alimentação animal; tendo boas características para substituir uma das principais 

matérias primas, de alto custo, utilizadas na formulação de ração para ruminantes, o farelo de 

soja.  



184 

 

 

 

Os resultados de todos os experimentos de extração das proteínas da torta de mamona 

permitiram escolher os melhores parâmetros de extração: temperatura = 50°C, velocidade de 

agitação = 400rpm, concentração da torta na solução extratora = 20%, pH = 12 e agente 

alcalinizante = NaOH. 

Sugere-se que mais estudos possam ser conduzidos objetivando a utilização dos 

resíduos na alimentação animal, bem como garantir a sua destoxificação por meio de outros 

agentes físicos e/ou químicos, além dos utilizados nesta pesquisa. 
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