
14

A crescente produção mundial de biodiesel oriundo da extração 
do óleo contido nas sementes de mamona, tem proporcionado 
elevada quantidade de coprodutos. O uso da mamona in natura na 
alimentação animal não é possível devido a existência de lectinas 
citotóxicas, ricina e ricinus aglutinina, com a capacidade de inativar 

(TM) por meio de produtos químicos alternativos visando seu uso na 
alimentação animal. O experimento foi realizado no Laboratório de 
Ciência e Tecnologia de Alimentos, pertencente à Embrapa Caprinos 
e Ovinos, Sobral, Ceará. A TM in natura foi obtida na usina da 
Indústria e Comércio de Óleos Vegetais Ltda., Quixadá, Ceará. Foram 

cálcio (Ca(OH)2) e hidróxido de sódio (NaOH), nas proporções de 60 
e 90g de reagente e 2000 ml de água/kg de TM, além do tratamento 
controle, constituído apenas da TM adicionada de água, na mesma 

realizado através de adaptação de um misturador semiautomático 
(betoneira) com capacidade de 400L. O processamento ocorreu 
em um período de oito horas, seguida por 16 horas em repouso. 
A torta foi descarregada sobre lona plástica para secagem ao sol 
por 18 horas, em seguida, foram retiradas alíquotas e levadas para 
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in 
natura, a maior intensidade das bandas de lectinas citotóxicas, foram 
localizadas na faixa de peso molecular próxima ao padrão molecular: 
PM: 31,0 kDa. As tortas tratadas com 90 g Ca(OH)2 e com 60 e 90g 
NaOH foram as que apresentaram maior redução na intensidade e 
tamanho de área das bandas de proteínas correspondentes às lectinas 
citotóxicas, quando comparadas ao controle e à TM in natura. Quanto 

de degradação de 44% no controle, enquanto que nas tortas tratadas 
com 90 g de Ca(OH)2

se que as tortas não tratadas apresentaram aglutinação média de 
oito poços. Entretanto, quando as tortas foram tratadas somente 
com água, observou-se diminuição de 13% da atividade aglutinante. 
No tratamento com 60 g de Ca(OH)2, observou-se hemaglutinação 

acima de 90%, ou seja, Ca(OH)2 90 g, NaOH 60 g e NaOH 90 g, não 
foram observadas atividades hemaglutinantes. Conclui-se que ambos 

mamona, contudo o tratamento utilizando Ca(OH)2 apresenta maior 
viabilidade em escala semi-industrial.
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