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RESUMO 

 

 
O processo de fabricação do biodiesel, a partir do óleo de mamona, gera um subproduto 
conhecido como torta ou farelo, que possui características antinutricionais que só possibilitam 
sua utilização como adubo. Se houver a possibilidade de destoxicar o farelo, ele poderá servir 
como ração animal, com alto teor de proteínas, aumentando o seu valor agregado. Existem 
processos de destoxicação físicos, químicos, biológicos e processos combinados. A 
possibilidade de fazer o tratamento físico com o secador solar se torna atraente, pois o 
processo tende a elevar a temperatura do farelo a aproximadamente 60°C, temperatura que 
elimina a ricina, uma toxina letal que representa aproximadamente 1,5% do farelo. No 
presente trabalho realizou-se um levantamento bibliográfico quanto aos processos conhecidos 
para a  destoxicação do farelo de mamona, que vão desde o uso de autoclave até a secagem ao 
sol. Após a revisão, foi definido como objeto eliminar a toxina ricina por meio de secador 
solar de exposição indireta. Inicialmente, os farelos de mamona foram separados em amostras, 
com medição de sua massa, umidade e atividade de água iniciais identificadas e colocadas nos 
secadores elétrico e solar. Os resultados dos ensaios de secagem estão apresentados sob a 
forma de gráficos e tabelas, com valores de temperaturas, percentual de massa seca, acidez, 
umidade total, proteínas e teor de ricina eliminado. Esses dados permitiram observar as 
condições ótimas de tratamento em função do teor de ricina, concluindo que o secador solar 
de exposição indireta elimina a ricina, mas não totalmente, pois são necessários 
aproximadamente 95°C e 6,5 horas de secagem para eliminação completa da toxina.  
 
Palavras-chave: farelo de mamona, ricina, secador solar. 



 

ABSTRACT 

 

 

The manufacturing process of biodiesel from castor oil produces a byproduct known as pie or 
meal, which has anti-nutritional characteristics that only allow its use as fertilizer. If there is a 
chance to detoxify the pie, it can be used as animal feed with high protein content, increasing 
its value. There are detoxification processes physical, chemical, biological and combined 
processes. The possibility of physical treatment by the solar dryer becomes attractive because 
the process tends to raise the temperature of the bran to about 60 ° C, temperature that 
eliminates the ricin, a lethal toxin that represents approximately 1.5% of the bran. In the 
present work was made a review of the literature about the known processes for the 
detoxification of castor bean meal, ranging from the use of autoclave until the sun drying. 
After the review, was defined as an object to eliminate the toxin ricin, the solar dryer of 
indirect exposure. Initially, the castor bean meal were separated into samples and measuring 
their mass. The initial moisture content and water activity of the samples were identified and 
these were placed in electric and solar dryers. The results of drying experiments are presented 
in the form of graphs and tables, with values of temperature, percentage of dry matter, acidity, 
total moisture, and protein content of ricin eliminated. The results of drying experiments are 
presented in the form of graphs and tables, with the values of temperatures, percentage of dry 
matter, acidity, total moisture, and protein content of ricin eliminated. These data allowed us 
to observe the optimum conditions of treatment depending on the quality of ricin, concluding 
that the solar dryer of indirect exposure eliminates part of ricin, but not entirely, because it 
takes approximately 95 ° C and 6.5 hours of drying to complete elimination of toxin. 
 
Keywords: castor meal, ricin, solar dryer. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

A preocupação mundial com a dependência do petróleo nas matrizes energéticas 

aumenta o esforço internacional para desenvolver tecnologias voltadas à produção e o uso de 

energias limpas, possibilitando a formação de uma nova matriz energética, onde haja a 

substituição gradual do petróleo por energia renovável. 

O Brasil tem grandes potencialidades para essa renovação energética em função de 

suas condições edafoclimáticas, sua grande dimensão continental e da experiência com outro 

programa ligado ao biocombustível, a exemplo do Proálcool. Além de haver um esforço 

governamental em estabelecer o programa de biocombustível, Programa de Produção e Uso 

de Biodiesel (PNPB), como uma política pública estratégica para o país visando a 

diversificação da matriz energética nacional, integrando tecnologias de produção e de 

industrialização, estimulando assim a produção da agricultura familiar e estabelecendo 

misturas graduais do biodiesel com o diesel mineral, que pode ocorrer a partir de diversos 

óleos vegetais puros, residuais e de sebo animal. 

O PNPB tende a ser importante tanto para exportação e para independência energética 

nacional, como também para o favorecimento à geração de emprego e renda nas regiões mais 

carentes do País, pois a utilização da biomassa-energia está ligada à ocupação do território, à 

valorização estratégica da terra como fator de produção e sua descentralização. Comparando 

com combustíveis fósseis, é menos intensiva em capital, em equipamentos e em tecnologia. E 

mais intensiva em trabalho, resultando em melhor distribuição social e regional da renda, 

favorecendo o campo e as empresas locais. 

Existem diversas fontes de oleaginosas para produção do biodiesel sendo as mais 

utilizadas a soja, o girassol, a mamona, o dendê, o algodão e o amendoim. Na região do Semi 

Árido devido à sua aptidão climática e também aos incentivos fiscais, o plantio predominante 

é o da mamona.  

Em virtude do programa, a produção em escala comercial no semi-árido brasileiro de 

culturas voltadas à produção de biodiesel vem aumentando e uma das consequências é a 

geração de resíduos que necessitam de destino econômico e ecologicamente viável. Um dos 

principais subprodutos da cadeia produtiva de biodiesel são os resíduos das oleaginosas 



17 

 

 

denominados como torta e/ou farelo. No semi-árido, uma das alternativas de sobrevivência é a 

utilização desses resíduos na nutrição animal ou como fonte de matéria orgânica para 

aplicação na agricultura.   

A mamona é uma oleaginosa rica em proteína, mas devido a sua toxidez não pode ser 

ingerida por animais sem tratamento adequado de destoxicação, sendo utilizada apenas como 

adubo. Os processos de destoxicação mais utilizados ocorrem por via térmica, química, 

enzimática ou processos combinados.  

A toxidez da mamona ocorre devido a três componentes: a ricina, a ricinina e o 

complexo alergênico CB-1A. A ricina é a toxina mais letal representando aproximadamente 

1,5% da torta de mamona. A ricinina é um alcalóide e representa 0,23% da torta não 

representando tanto perigo quanto a ricina. O fator alergênico (CB-1A) é uma proteína estável 

com grande capacidade alergênica aos indivíduos, principalmente por inalação, cujo teor na 

torta sem cascas e gorduras varia de 6,1 a 9,0%. 

A utilização da torta e do farelo de mamona na alimentação animal pode viabilizar o 

aumento na produção de oleaginosas, possibilitando uma melhoria na renda em nível da 

agricultura familiar.  

Na região do semi-árido, a incidência solar é alta e por longo período, favorecendo a 

utilização do tratamento térmico com secadores ou sistemas acoplados a coletores solares para 

aquecimento.  

A desintoxicação do farelo tortas por meio de secadores solares é bastante interessante 

do ponto de vista econômico e ambiental. Eles podem ser de dois tipos: exposição direta ou 

indireta podendo ainda ter ou não concentradores e possuírem convecção natural ou forçada.  

Para esse trabalho foi utilizado um secador solar de exposição indireta com convecção 

natural. Experimentos anteriores com esse equipamento mostraram que as condições obtidas 

de temperaturas são adequadas para secagem de vários produtos, sendo que a temperatura 

variou de 38°C a 97°C em dias ensolarados (SOUZA et al, 2004). 

Esse secador adéqua-se ao uso da Agricultura Familiar e pode ser utilizado em 

comunidades carentes, assentamentos, associações de produtores e cooperativas. O material 

utilizado para construção do secador é de custo baixo e pode ser adquirido por comunidades 

carentes através de plano social do Governo ou mesmo financiado por Bancos. 
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Esse tipo de secador pode gerar renda para famílias no processamento de ração animal 

(cão, gato, bovino, suíno, caprino, peixes) incluindo a destoxicação da mamona, frutas passas 

e cristalizadas (caju, jaca, mangaba, acerola, abacaxi, jenipapo etc.), produção de chás (folhas 

de plantas medicinais, cascas de pau medicinais, cascas de frutas, etc.), secagem de peixes e 

camarão e processamento de outros produtos da culinária brasileira. 

 

Este trabalho tem como objetivo estudar a destoxicação do farelo de mamona (Ricinus 

communis L.) por via térmica em secador solar de exposição indireta. Especificamente, 

verificando o teor final de ricina do farelo de mamona submetidas à secagem em secador 

solar.  

O presente texto está dividido em quatro partes: na primeira é a revisão bibliográfica 

com o detalhamento do estado da arte sobre energia solar, secador solar e a mamona, na 

segunda foi descrita a metodologia utilizada para desenvolver esse trabalho, na terceira, são 

apresentados os resultados alcançados na pesquisa e, na quarta, as conclusões. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

 

2.1. Mamona 

 

 

A mamona pertence à família Euforbiáceas, da espécie Ricinus communis L. é uma 

planta de hábito arbustivo que produz sementes ricas em óleo glicídico, com diversas 

colorações de caule, folhas e racemos, podendo ou não possuir cera no caule e no pecíolo seus 

frutos, em geral, possuem espinhos. Suas sementes apresentam-se com diferentes tamanhos e 

grande variabilidade de coloração e delas se extraem o óleo (SAVY FILHO, 2005). 

O óleo de mamona é matéria-prima para várias aplicações: biodiesel, alimentação, 

papéis, polímeros, química têxtil, fármaco, perfumaria, eletroeletrônicos, telecomunicações, 

tintas, adesivos, lubrificantes, etc. Em 2004 a Índia foi o maior produtor mundial, com 804 

mil toneladas, seguida pela China, com 275 mil toneladas, e o Brasil, que produziu 147,9 mil 

toneladas no período onde a Tailândia e Alemanha são os maiores importadores, tendo sido 

responsáveis, em 2000, por 91% das importações mundiais da mamona em baga (CÂNDIDO 

et al, 2008).  

A consciência mundial pela preservação ambiental baseada na substituição dos 

combustíveis minerais derivados do petróleo por outros de origem vegetal criou uma 

perspectiva real para a expansão do cultivo da mamona em escala comercial principalmente 

no semi-árido brasileiro e na agricultura familiar, onde a mão-de-obra representa em média 

75% dos custos de produção, tornando seu cultivo mais atrativo (BANDEIRA et al,  2004). 

O Nordeste é o maior produtor de mamona do Brasil. No ano de 2007 foram plantados 

121,1 mil hectares (ha), 85,10% do total produzido nacionalmente, onde a mamoneira é 

cultivada em quase sua totalidade em regime de sequeiro e em consórcio. Na região Sul que 

ocupa a segunda posição, havia 8,1 mil ha de área cultivada em 2008 (CONAB, 2009). Ao 

utilizar o consórcio, o agricultor familiar garante maior estabilidade de rendimentos, redução 

da erosão do solo, uma maior diversidade alimentar, maior ocupação de mão-de-obra e 

supressão natural de plantas daninhas (AZEVEDO et al., 2001).  
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A região Nordeste tem aproximadamente 771 municípios aptos para o cultivo da 

mamona, a Bahia agrega o maior número de municípios com um total de 261, Ceará com 103, 

Maranhão com 41, Paraíba com 87, Pernambuco com 90, Piauí 127, Rio Grande do Norte 50 

e apenas 12 em Sergipe (MAPA, 2010). 

Além das vantagens socioeconômicas, essa oleaginosa apresenta propriedades 

químicas e físicas únicas. O óleo das sementes possui um ácido graxo, o ricinoléico, que tem 

mais oxigênio do que os demais devido a uma hidroxila (OH) no C12, o que o torna mais 

denso e viscoso que os demais óleos vegetais (LIMA, 2007). 

Um hectare pode gerar 1,2 toneladas de torta para cada tonelada de óleo produzido que 

corresponde em média a 55% do massa das sementes, dependendo do teor de óleo da semente 

e do processo industrial de extração do óleo (AZEVEDO et al, 2001). 

A torta de mamona possui a capacidade de recuperar áreas degradadas e também para 

o controle de nematóides do solo, embora possa obter valor significativamente maior se for 

utilizada como alimento animal, aproveitando assim o alto teor de proteínas, no entanto este 

uso não tem sido possível até o presente momento devido à presença de elementos tóxicos e 

alergênicos em sua composição (MELO et al., 2006). 

A composição em proteínas é 60% de globulinas, 16% de albuminas, 4% de proteoses 

e 20% de glutelinas, proteínas conjugadas e compostos nitrogenados não-protéicos (BON, 

1979 apud SEVERINO 2005). As características antinutricionais da torta devem-se 

principalmente a três fatores: ricina, ricinina e CB-1A (MOSHKIN, 1986).  

A ricina é uma proteína encontrada exclusivamente no endosperma das sementes de 

mamona, não sendo detectada em outras partes da planta. Trata-se de uma proteína com duas 

subunidades de aproximadamente 34 k Da e 5,9 de ponto isoelétrico, sendo uma das potentes 

fitotoxinas, com dose letal para coelhos de 0,5 mg/kg. Ela se classifica como uma lectina, ou 

seja, uma proteína que tem um sítio receptor específico uma unidade de oligossacarídeo; 

pertence à família das lectinas A-B, isto é, composta por duas subunidades, uma delas com 

atividade enzimática e a outra com um sítio de ligação específica ao açúcar galactose, 

exercendo seu mecanismo de toxidez através da inativação dos ribossomos (OLSNES, 2001).  

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

inativadoras do ribossomo (RIP). A subunidade A se encontra ligada à subunidade B, que se 
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liga à parede celular e permite a entrada da subunidade A por endocitose para o citossol e 

promovendo a morte da célula por inibição da síntese protéica (LORD et al. 1994). 

A macromolécula tem cerca de 60k Da, possui 576 resíduos com 262 resíduos da 

cadeia B, 267 resíduos da cadeia A, 35 resíduos da extensão N-terminal (os 26° primeiros são 

sinal de sequência), 12 resíduos de peptídeo ligante e cinco pontes dissulfeto. A cadeia A, 

também chamada de RTA, possui predominância do padrão α-hélice (36%), e é dividida em 

três domínios (Figuras 1): do resíduo 118 ao 210 (branca), do resíduo 01 ao resíduo 117 

(acinzentado) e do resíduo 211 ao 267 (pontilhado). A estrutura secundária folha-β é a de 

maior quantidade (37%) na RTB, a qual é dividida em dois domínios tridimensionais iguais, 

cada um possuindo dois pares de pontes dissulfeto e uma galactose (HARTLEY, 2004). 

 
                                 Fonte: Hartley , 2004. 

Figura 1: Estrutura tridimensional da ricina. a) 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) Acima a cadeia A; abaixo a cadeia B; em 
vermelho, as galactoses; em verde, as pontes dissulfeto. 

 

Para que a ricina adquira seu substrato no citosol, ela deverá ser endocitada e 

transportada por meio do sistema endomembranoso, (Figura 2). Glicoproteínas e glicolipídios 

se ligam ao resíduo de galactose da RTB e a proteína é endocitada. Os endosomos primários, 

por meio de transporte vesicular recolhem a ricina do citoplasma e transportam-na para a rede 

trans-Golgi (TGN), entrando no retículo endoplasmático (ER), por transporte vesicular, onde 

ocorre uma redução da ponte dissulfeto pela dissulfeto isomerase (PDI). A cadeia A é 

transportada para o citosol via translocação da proteína chaperona (Sec61) que possibilita o 

transporte protéico através das membranas, promovendo a sua renaturação. Com sua 
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conformação restabelecida, o RTA é ativado por meio de um processo enzimático por uma 

protease-resistente e interage com o domínio sarcin-ricin (SRD) de subunidade do RNA, com 

a realização de uma clivagem de uma ligação simples N-glicosídica do RNA para produzir 

um depurinado, inativando ribossomos (ALBERTS, 2004 e HARTLEY, 2004). 

 
Fonte: Alberts, 2004. 

Figura 2:Esquema do processo de entrada da ricina na célula de um mamífero. Círculos amarelos, RTA; Círculos 
vermelhos, RTB. ER é o retículo endoplasmático e TGN é a rede trans-Golgi.  

 

Alguns sintomas da intoxicação por ricina em coelhos já foram detalhados: 

perturbações digestivas, fezes escuras, anorexia e cólicas. O período entre a administração da 

ricina e morte do coelho variou entre 12 e 68 horas, sendo que os primeiros sintomas foram 

percebidos após 8 horas (BRITO et al., 1996 e HEWETSON et al, 1993).  

Estudos mostram que é possível desenvolver imunidade contra essa toxina, como 

bovinos que receberam pequena dose de ricina (por ingestão) criaram imunidade e 

posteriormente suportaram uma dose mais alta, apresentando sintomas de intoxicação, mas 

permanecendo vivos, enquanto animais que receberam diretamente a dose mais alta, não 

resistiram (TOKARINA et al, 1997). 

A ricinina (Figura 3) é um alcalóide que pode ser encontrado em todas as partes da 

planta, desde as suas fases iniciais de desenvolvimento possui fórmula molecular C8H8N2O2, 

com nome químico 3-ciano-4- metoxi-N-metil-2-piridona (LEITE et al., 2005). O teor de 

ricinina varia muito entre partes da planta: 1,3% nas folhas (matéria seca), 2,5% em plântulas 
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estioladas, 0,03% no endosperma da semente e 0,15% na casca da semente e é influenciado 

por características genéticas, por estresses ambientais e correlaciona-se negativamente com o 

teor de ricina nas sementes (MOSHKIN, 1986). 

 
Fonte: Leite et al , 2005. 

Figura 3:Fórmula estrutural da ricinina. 
 

A ricinina possui massa molar de 164, 16, a toxicidade (LD50) em torno de 19-20 mg 

kg-1 para ratos. Possui temperatura de fusão entre 200 e 201°C e uma temperatura de 

sublimação de 152°C. Os sintomas de envenenamento por ricinina são semelhantes aos da 

ricina, que são: vômitos, dores abdominais fortes, sede extrema, diarréia com sangramento, 

aceleração do batimento cardíaco, convulsões e morte (LEITE et al., 2005).  

A fração alergênica é formada por um complexo de proteínas e polissacarídeos 

denominado CB-1A constituído por misturas complexas de proteínas e glicoproteínas de 

pequena massa molar, solúveis em água e em etanol a 25% em temperatura ambiente, 

insolúveis em solventes orgânicos e etanol a 75%, estáveis à fervura, (TRUGO, 1979 apud 

SEVERINO. 2005). Essa substância está presente na semente, pólen e partes vegetativas da 

planta. Os principais sintomas alérgicos são conjuntivite, fobia à luz, faringite e bronquite 

asmática, não foi constatados sintomas alérgicos em animais (TÁVORA, 1982). 

 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 apud SEVERINO, 2005). 
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Para uso da torta de mamona como alimento animal, o CB-1A não representa grandes 

riscos, pois sua alergenicidade só é danosa quando ele é injetado ou absorvido pela respiração, 

o que só acontece se houver exposição a grandes quantidades do produto em ambiente pouco 

ventilado.  

A alergenicidade da torta de mamona é um risco ocupacional para as pessoas que 

trabalham nas indústrias de extração de óleo e para os moradores dos arredores da indústria, 

os quais estão expostos à poeira levada pelo vento; até mesmo o uso da torta como adubo 

pode causar reações alérgicas nos trabalhadores de campo submetidos à poeira  O primeiro 

relato de alergia causada em uma comunidade por uma indústria de extração de óleo de 

mamona foi feita em 1928 em Toledo, Ohio, USA (ICOA, 1989).  

Fica evidenciado que somente com a destoxicação correta do farelo é que o seu uso 

como ração animal pode ser viável. 

 

2.2. Ração Animal 

 

 

Para a criação de animais a nutrição representa em torno de 60% dos custos totais, 

sendo que o milho e a soja são um dos principais ingredientes utilizados nas rações, mas 

formas para reduzir os custos têm sido buscadas. Dentre os diversos produtos que podem 

substituir a soja estão os subprodutos derivados do algodão, girassol, mamona e pinhão 

manso. 

O desenvolvimento de sistemas de produção sustentáveis para regiões semi-áridas 

deve considerar a fragilidade do bioma caatinga quando manejado inadequadamente, as 

adversidades edafoclimáticas e a necessidade de conservação de recursos naturais. A pecuária, 

quando comparada à agricultura, é menos afetada pela seca e predomina sobre esta última em 

quase todas as regiões semi-áridas do mundo (PEREIRA et al, 2007). 

A criação de animais é uma das alternativas mais promissoras para o semi-árido, sendo 

a vegetação da caatinga a principal fonte de alimentação dos rebanhos. Ainda que apresente 

baixa capacidade de suporte, o desafio da exploração nesse ambiente é a adoção de sistemas 

de produção que sejam sustentáveis no tempo e que também apresentem competitividade. 
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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; BESERRA, 2007; CÂNDIDO, 

2008), embora alguma técnicas ainda necessitem de desenvolvimento para que o produto 

possa se tornar economicamente viável.  

Algumas pesquisas com alimentação animal foram realizadas no Brasil, na década de 

1960, a “Sociedade Algodoeira do Nordeste Brasileiro S.A. – SANBRA” iniciou a produção 

de uma torta de mamona destoxicada denominada Lex Protéico; no entanto, a produção foi 

suspensa pela dificuldade no controle da eficiência do processo de destoxicação, ocasionando 

a liberação de lotes do produto ainda tóxicos que podiam causar morte de animais 

(SEVERINO, 2005).  A Tabela 1 apresenta a composição da torta de mamona. 

 
Tabela 1: Composição da torta de mamona 

Macronutrientes Teor (%) 
Nitrogênio (N) 4 a 6 
Fósforo (P2 O5) 0,7 a 2,0 
Potássio (K2 O ) 1,0 A 2,0 
Cálcio (CaO) 0,5 a 1,8 

Magnésio (MgO) 0,5 a 0,9 
Micronutrientes Teor ( ppm) 

Zinco (Zn) 100 a 141 
Cobre (Cu) 70 a 80 

Manganês (Mn) 55 a 400 
Ferro (Fe) 1000 a 1400 
Boro (B) 80 a 100 

Outras Características 
Umidade 10% 

Índice de acidez (pH) 6,0 
Matéria Orgânica 92% 

Relação C/N 6:1 a 10:1 
Fonte: Embrapa, 2006 

Segundo Miranda et al. (1961) apud Bandeira (2004), no uso da torta destoxicada  

comparada à torta de soja na alimentação de bovinos leiteiros, a torta não intoxicou os 

animais e trouxe resultados próximos ao da torta de soja, conforme pode ser observado na 

Tabela 2.  

Os valores nutricionais da torta da mamona reforçam ainda mais o seu potencial para 

ser usado como ração animal, desde que seja feito o tratamento de destoxicação que garanta 

padrões de qualidade confiáveis. 
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Além do uso como adubo e alimento animal, a torta de mamona pode ser usada como 

matéria-prima para a produção de aminoácidos, plásticos, em especial biodegradáveis, colas, 

inseticidas e outros produtos (COSTA, 2004). 

Tabela 2: Composição percentual em aminoácidos na torta de mamona destoxicada e no 
farelo de soja e os níveis exigidos pelo NRC (National Research Center). 

Aminoácido 
Exigência do 

NRC 
Torta de 
Mamona 

Farelo de soja 
Mamona em 
relação à soja 

(%) 
Arginina 0,23 3,50 2,56 + 26,90 
Lisina 0,79 0,67 2,55 -281,00 

Metionina 0,28 0,63 0,66 -4,70 
Cistina 0,28 0,43 0,58 -34,60 

Triptofano 0,15 0,09   -667,40 
Histidina 0.20 0,56 0,78 -39,20 
Leucina 0,68 2,82 3,43 -21,70 

Isoleucina 0,56 1,89 1,95 -3,00 
Fenilalanina 0,56 1,77 2,01 -13,00 

Treonina 0.51 1,22 1,77 -44,8 
Valina 0,56 2,43 2,34 +3,60 

Fonte: Miranda et al. ,1961 apud Bandeira , 2004 

 

2.3. Energia Solar 

 

Quase todas as fontes de energia (hidráulica, biomassa, eólica, combustíveis fósseis e 

energia dos oceanos) são produto da transformação da energia solar. A energia solar pode ser 

descrita como radiação térmica, que, segundo Lopes (2007), é produzida por decaimento em 

agitação atômica térmica ou molecular dos corpos. É assim chamada porque a mesma é 

associada à energia interna dos corpos e, consequentemente, a sua temperatura. Desse modo, 

sabe-se que qualquer corpo com temperatura superior ao zero absoluto estará emitindo 

energia sob forma de radiação térmica. 

O nordeste do Brasil é privilegiado pela grande incidência solar devido a sua 

proximidade com a linha do Equador e à formação de fortes ventos em toda costa, no entanto, 

essas formas de energias ainda são pouco exploradas. A energia solar tem aplicação na 

secagem de produtos agrícolas de forma artesanal e secadores com incidência direta, no 

aquecimento de água, na produção de energia elétrica através de células fotovoltaicas, 
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na atmosfera pode ser que: 5% seja refletida no solo, 20% pelas nuvens, 25%  são absorvidos 

na atmosfera, 23% difusos no solo e 27% absorvidos no solo (KOENIGSBERGER et al. 

1997).  

Mesmo havendo perdas ao longo da atmosfera, a energia solar recebida pela terra a 

cada ano é 10 vezes maior que os recursos fósseis totais, incluindo as reservas ainda não-

descobertas, inexploradas e não recuperáveis (PALZ, 2002). A Tabela 3 mostra a geração de 

potencial de energia no mundo para diversas fontes, observa-se ainda que a energia 

proveniente do Sol é a que tem maior capacidade de geração. 

Tabela 3: Recursos energéticos mundiais 

Reservas renováveis                                                      kWh por ano  

Radiação solar absorvida na terra                       1018 

Evaporação para atmosfera                                2,09 x 1017 

Vento (estimado)                                                 2,09 x 1017 

Fotossíntese                                                        3,5 x 1014 

Potencial hidroelétrico                                        7,8 x 1013 

Hidroeletricidade, útil                                         2,5 x 1013 

Fluxo geotérmico total                                        2,3 x 1014 

Fluxo geotérmico, útil                                         1,2 x 1012 

Reservas não renováveis                                         kWh                          % de reservas 
recuperáveis  

Fóssil, total sem xisto betuminoso                       1,2 x 1017                                      

                   Carvão                                             8,65 x 1016                         6,3 

                   Petróleo                                           até 2,14 x 1016                          5,0 

                   Gás natural                                      até 1,23 x 1016                   5,0 

Calor geotérmico até 10 km de profundidade        1,2 x 1016                           

Fonte: Palz, 2002. 

O Brasil, por ser um país localizado na sua maior parte na região intertropical, possui 

grande potencial para aproveitamento de energia solar durante todo ano, principalmente no 

Nordeste do país. A utilização da energia solar traz benefícios a longo prazo para o país, 

viabilizando o desenvolvimento de regiões remotas onde o custo da eletrificação pela rede 



29 

 

 

convencional é demasiadamente alto com relação ao retorno financeiro do investimento, 

regulando a oferta de energia em períodos de estiagem, diminuindo a dependência do 

mercado de petróleo e reduzindo as emissões de gases poluentes à atmosfera, como 

estabelecido pelo Protocolo de Quioto (ANEEL, 2006). 

De acordo com o FCMC, (2006), para cada metro quadrado de coletor solar instalado 

evita-se a inundação de 56 m2 de terras férteis devido à construção de novas usinas 

hidrelétricas. Tem-se ainda que uma parte do milionésimo de energia solar que nosso país 

recebe durante o ano poderia oferecer um suprimento de energia equivalente a 54% do 

petróleo nacional, 2 vezes a energia obtida com o carvão mineral e 4 vezes a energia gerada 

no mesmo período por uma usina hidrelétrica. 

É importante mencionar que existem algumas variáveis que influenciam diretamente o 

potencial solar, como por exemplo, as condições atmosféricas (nebulosidade, umidade relativa 

do ar etc.), a disponibilidade de radiação solar -  também denominada energia total incidente 

sobre a superfície terrestre, depende da latitude local, da hora do dia e do dia do ano, o que se 

deve à inclinação do eixo em torno do qual a Terra gira diariamente, e da  trajetória elíptica 

que  a Terra descreve ao redor do Sol, como indica a ilustração na Figura 5. 

 
Fonte: Aneel, 2005. 

Figura 5:Representação das estações do ano e do movimento da Terra em torno do Sol.   
Desse modo, a duração do dia solar, período de visibilidade do Sol ou de claridade – 

varia, em algumas regiões e períodos do ano, de zero hora a 24 horas.  

Nas Figuras 6, 7, 8 e 9 podemos observar que o Nordeste apresenta os maiores índices 

de insolação, as maiores taxas de radiação e temperatura, contribuindo para que haja um 
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grande potencial de geração de energia solar, o que se torna favorável para a utilização de 

tecnologias solares, como aquecedor, secador e fogão solar para a população. 

 
 Fonte: Aneel, 2005. 

Figura 6:Média anual de insolação diária no Brasil (horas) 
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Fonte: MCT, 2006. 

Figura 7: Radiação solar média anual (kWh/m²). 
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Fonte: MCT, 2006. 

Figura 8: Temperatura média anual (ºC).  
 

Para exemplificar ainda mais o potencial da região Nordeste, que apresenta a maior 

disponibilidade energética seguida pelas regiões Centro-Oeste e Sudeste, tem-se a Figura 9, 

onde se observa que as características climáticas da região Norte reduzem seu potencial solar 

médio a valores próximos da região Sul. 
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Fonte: Aneel, 2006. 

Figura 9: Potencial anual médio de energia solar (kWh/m²).   
 

Existem inúmeras formas de utilizar diretamente a energia solar, entre as quais pode-

se citar os aquecedores de água, secadores, concentradores,  dessalinizadores de água, 

refrigeradores, fogão solar  e outros. O princípio termodinâmico básico do processo de 

conversão térmica ocorre quando a radiação térmica atinge a superfície do coletor, uma parte 

dessa radiação é absorvida pelo material, mediante o processo de absorção, causando o 

aumento da temperatura do material e desse modo, o calor é transferido do material para o 

fluido de trabalho por convecção. O calor é convertido em energia térmica para o fluido, 

como é o caso do secador solar. 
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A utilização da energia solar não provoca impactos significativos ao meio ambiente no 

que diz respeito a seu uso, pois satisfaz as necessidades energéticas sem alterar o equilíbrio 

térmico do planeta. O mesmo não pode ser afirmado sobre as outras fontes de energia não 

renováveis. O equilíbrio térmico está diretamente ligado ao aquecimento global, nos dias 

atuais. Tomando como exemplo os coletores solares, o efeito de aquecimento relacionado à 

radiação solar não é alterado quando a luz atinge um conversor solar, ao invés de um telhado. 

O conversor faz parte da radiação disponível como calor ou eletricidade úteis, antes de a 

energia ser finalmente liberada como calor para o ambiente (PALZ, 2002). 

A energia solar torna-se uma opção atraente para realizar a destoxicação térmica da 

torta de mamona, eliminando a ricina presente. Por isso, neste trabalho foi utilizado um 

secador solar para tornar o processo de baixo custo agregado. 

 

 

2.4. Secador Solar 

 

 

Existem diversos modelos de secadores solares, com e sem bandejas, confeccionados 

com diversos tipos de materiais, com rebatedores nas laterais, secadores que utilizam sistemas 

híbridos com gás ou hidroeletricidade, com placas fotovoltaicas, entre outros (MARTINS, et 

al, 2002; MORAES-DUZAT et al. ,2002; DIETTRICH ,2004; ANUNCIAÇÃO, 2007 ). 

Os secadores podem ser de dois tipos: secador de exposição direta e secador de 

exposição indireta, podendo ter convecção natural ou forçada. É chamado de exposição direta 

quando o produto a ser tratado recebe diretamente a radiação solar e o secador de exposição 

indireta é um coletor solar plano adicionado de uma câmara de secagem, com inúmeras 

prateleiras onde é colocado o material para o tratamento. Nos dois tipos de secadores é 

necessário que exista um sistema para promover a convecção, muitas vezes utiliza-se uma 

chaminé para obter esse resultado. 

Os coletores solares localizados no Hemisfério Sul deverão ser orientados para o Norte 

verdadeiro, pois quando é verão no Hemisfério Sul, os raios incidem perpendicularmente à 

superfície da Terra no Solstício de verão (22 de dezembro), conforme pode ser visto na Figura 

10 (BEZERRA, 1990). 
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Segundo a mesma fonte em sistema de circulação forçada, o ângulo de inclinação do 

coletor poderá ser igual ao da latitude do lugar, mas para sistema de circulação natural, o 

ângulo de inclinação do coletor será igual ao da latitude acrescido de aproximadamente 10°. 

Esse aumento dado ao ângulo da latitude permite ainda um aproveitamento melhor da 

radiação incidente em virtude da variação anual da declinação solar anteriormente observado. 

No processo de secagem, é importante observar a posição que permite uma máxima insolação, 

ou seja, radiação aproximadamente perpendicular durante todo o ano; no caso de Aracaju, a 

melhor inclinação é de 15°. 

 
Fonte: Bezerra, 1990. 

Figura 10: Orientação dos coletores solares no hemisfério sul. 
 

 

É importante mencionar também que a placa absorvedora é uma parte fundamental do 

secador solar, pois é responsável pela elevação da temperatura no processo e, para tanto, 

deve-se escolher um material que proporcione melhor transferência de energia calorífica para 

o produto. Em geral, é indicado o uso de chapas metálicas com boa condutividade térmica e 

ainda para melhorar a eficiência é comum se pintar de preto fosco, a fim de se proporcionar 

maiores valores de temperaturas.  

Quando a superfície absorvedora do secador solar é pintada de preto, favorece o efeito 

estufa, onde parte da radiação é refletida no interior do coletor, conforme representação na 

Figura 11 (ANUNCIAÇÃO, 2007).  
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Na Figura 11, observa-se que é preciso colocar um vidro transparente que tem a 

função de permitir a entrada da radiação e dificultar a saída de calor. O sistema de secagem 

deve ter também uma entrada de ar frio e uma saída na outra extremidade para expulsar o ar 

quente, promovendo a retirada da umidade por convecção, pois, além de fornecimento de 

calor ao sistema, é necessária a circulação de ar na câmara de secagem para evaporar a 

umidade do produto.  

 

 
Fonte: Anunciação, 2007. 

Figura 11:Efeito estufa no coletor do secador.  
 

O uso de material isolante também é importante para garantir a conservação da 

temperatura dentro do secador. O melhor isolante térmico conhecido é o ar, com um valor de 

condutividade térmica igual a 0,023 W/(m.°C) (INCROPERA, 2003). O isolante térmico, 

além de baixa condutividade térmica, deve atender a alguns critérios: baixo custo, material de 

fácil comercialização, manuseio, durabilidade, resistente na faixa de temperatura à qual será 

submetido e ações do tempo, entre outros (ANUNCIAÇÃO, 2007). 

O rendimento térmico de um secador pode ser calculado pela energia incidente e a 

energia útil é dada pelo produto entre a vazão mássica, calor específico e a variação de 

temperatura (PEREIRA, 2003). A energia incidente é dada pelo produto da energia solar 

incidente e a área do coletor: 

 

 Radiação Solar Incidente 

Radiação emitida pela 
cobertura ao aquecer 

Radiação refletida no 
interior do coletor 

Vidro transparente 
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ηt = ( m& . CP . ∆t )/ I. A         (1) 

 

Onde: 

ηt = Energia útil 

m&   = Vazão mássica, kg/s 

CP  =Calor específico,J/kg.K 

∆T =Variação de temperatura, valor final menos o valor inicial, K 

I = Energia solar incidente, W/m2 

A =Área do coletor, m2 

 

A resistência térmica na convecção e condução no secador pode ser calculado, 

conforme as equações a seguir, (INCROPERA, 2003): 

hA
Rconv

1=                                                                                                                     (2) 

Onde: 

convR = Resistência térmica na convecção, (K/W) 

A = Área de transferência de calor, (m2) 

h=Coeficiente médio de transferência de calor por convecção, [W/(m2.K)] 

 

).( AK

L
RK =                              (3) 

Onde: 

KR =  Resistência térmica, para uma parede plana, na condução, (K/W) 

L=  Espessura da parede, (m) 

K = Condutividade térmica, [ W/(m.K) 

A = Área normal ao fluxo de calor, (m2) 
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Dentre as tecnologias existentes para o aproveitamento de energia solar, o modelo 

proposto por Diettrich (2004) que representam um secador para grãos de soja feito com o leito 

coletor de pedras (Figura 12) pintadas de preto para absorver calor. Composto por quatro 

paredes comuns e cheio de pedras em seu interior, as pedras geram um efeito de capacitor 

térmico, armazenando energia térmica e diminuindo as variações de calor entregues ao fluido 

em pequenos espaços de tempo.  O leito foi coberto com um vidro para a diminuição das 

perdas de calor para o ambiente por meio de radiação e convecção.  O fluxo de ar é 

impulsionado por um ventilador que se encontra na tubulação que liga o coletor ao secador.  

 
                                                                                                             Fonte: Diettrich, 2004. 

Figura 12:Secador solar com leito de pedras. 
 

 

Martins et al. (2002) estudaram o desempenho de um secador de leito fixo construído 

em alvenaria de tijolos maciços que utiliza coletor solar armazenador com leito de pedra 

britada e capacidade estática para 50 sacos de milho de carga estática. Além da redução do 

consumo de energia a qualidade do produto ficou superior em comparação ao seu similar 

submetido ao processo de secagem convencional. Os animais que comiam do grão tiveram 

um ganho de peso maior porque na secagem convencional, além da umidade, alguns 

nutrientes eram perdidos, diminuindo o valor nutricional dos grãos. 

O secador de produtos naturais desenvolvido pela equipe de pesquisadores do Instituto 

Nacional de Pesquisas Amazônicas (INPA), Figura 13, é um modelo multiuso para produtos 

naturais (grãos, sementes, castanhas e ervas medicinais, entre outros). Os primeiros resultados 

na sua utilização foram verificados com a quantificação da capacidade de carga para 600kg de 

semente de cupuaçu (MORAES-DUZAT et al. , 2002). 

  



39 

 

 

 
Fonte: Moraes-Duzat et al.,2002. 

Figura 13:Secador solar do INPA.  
 

 

O protótipo foi instalado no campus principal do INPA, em área livre de 

sombreamento. O secador possui um coletor solar, como fonte de aquecimento, uma câmara 

de secagem, dois ventiladores axiais para circulação do ar e os painéis fotovoltaicos, para 

suprir os ventiladores com energia solar (MORAES-DUZAT et al., 2002). 

O estudo feito por Anunciação (2007) comparou o desempenho de dois modelos de 

secador (Figura 14 e 15), com o objetivo de descobrir qual equipamento elimina mais ricina 

da torta de mamona. No resultado da análise do teor de ricina das amostras, observou-se que 

aquelas que tiveram maior tempo de secagem e valor de temperatura em média acima de 60°C 

apresentavam uma menor taxa de ricina, em comparação com as tortas submetidas a maiores 

temperaturas por um curto período de tempo; assim, foi possível avaliar a eficiência dos 

secadores na desintoxicação das amostras, bem como o tipo de secador mais apropriado para 

o processo de secagem da torta. No final do trabalho, conclui-se que o secador solar com 

concentrador apresenta valores de temperaturas mais elevados quando comparado com o de 

exposição direta, que comprovou ser o mais adequado para o tratamento da torta. 
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Fonte: Anunciação, 2007. 

Figura 14: Coletor solar de exposição direta.  
 

 

 
Fonte: ANUNCIAÇÃO, (2007). 

Figura 15: Secador de exposição direta com concentradores.  
 

Portanto para a escolha do equipamento, é preciso definir qual o produto que será 

processado/tratado, para avaliar se o modelo do secador será de exposição direta ou indireta, 

com ou sem concentradores, se vai possuir sistema híbrido (solar e gás, solar e 

hidroeletricidade, solar e eólica), qual o tipo de convecção (natural ou forçada) e demais 

aspectos. Passando também por uma avaliação do material mais adequado ao produto a ser 

secado, da eficiência e do custo do material para tornar o projeto viável. Para o caso da torta 

de mamona, por exemplo, a câmara de secagem deve ter uma telha de até 4 mm de diâmetro 

ou  uma chapa inteira, sem furos, devido a sua granulométrica. 

 



41 

 

 

2.5. Destoxicação 

 

 

Existem diversos estudos sobre tratamentos térmicos e químicos da mamona que 

mostraram a possibilidade de destoxicar a torta de mamona pelo seu cozimento por uma ou 

duas horas; em seguida, descobriu-se em 1938, que o aquecimento a 140ºC durante 60 a 90 

minutos era suficiente para eliminar os princípios tóxicos dessa torta. Entre os vários métodos 

que conseguiram eliminação total da ricina, pode-se destacar o do aquecimento seco a 205ºC, 

cozimento da torta em flocos na presença de 2% de Na OH à pressão de 20 psig, cozimento 

com 0,9% de HCl e 3% de CH2O, entre outros (GARDNER et al., 1960) .  

Muitas descobertas foram feitas na década de 1940, quando foi patenteado na 

Alemanha o processo de destoxicação que consistia em ferver a torta repetidamente, por 

curtos períodos de tempo, com mudança da água após cada fervura. Na mesma década 

também foi concedida uma patente na Bélgica que se baseava em eliminar a ricina por 

extração da torta com halogênios e hidróxidos alcalinos, seguida de autoclavagem 

(SEVERINO , 2005).  

Na Hungria, comprovou-se na década de 1940 que tratando a torta com vapor de água 

e, posterior remoção a vácuo do excesso de umidade era eficiente para destoxicar a torta. Em 

1949, estudos concluíram que a autoclavagem por cerca de 15 minutos juntamente com o 

tratamento com ácidos ou álcalis diluídos foi eficaz, esses estudos comprovaram também que  

o aquecimento a 80ºC não foi suficiente para eliminar os princípios tóxicos. Nessa mesma 

época testaram diversos processos para destoxicação da torta de mamona combinando 

diferentes temperaturas, adição de produtos químicos e outros processos: tratamentos ácidos, 

adição de produtos alcalinos (Na OH, KOH, Ca(OH)2), tratamento com diferentes 

temperaturas, harmonização, autoclavagem, tratamentos ácidos, uréia, fermentação aeróbica e 

permanganato de potássio (SEVERINO, 2005). 

Em 1949 foi descoberto que o aquecimento a seco ou o cozimento a até 80ºC não eram 

suficientes para eliminar as toxinas (KODRAS et al.,1949 apud SEVERINO, 2005). 

Verificaram na década de 1960 que a destruição de aminoácidos nas tortas tratadas por vapor 

e que está destruição estava ligada à pressão de vapor empregada (MOTTOLA et al., 1971).  

Em 1971 estudos provaram que ocorre a destruição de parte dos aminoácidos essenciais 

existentes no farelo tratada com óxido de cálcio, hidróxido de amônio e vapor (FULLER et 

al., 1971).  
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Entre os métodos biológicos de destoxicação existe o que consiste na mistura da torta 

de mamona com a torta da planta Shorea robusta que também é tóxica, devido à presença de 

tanino. O tanino causa a precipitação da ricina e vice versa, procedendo à destoxicação de 

ambas as tortas ao mesmo tempo e melhorando a qualidade da proteína nas duas (GANDHI et 

al., 1994). 

Segundo Anandan et al(2005) é possível eliminação total da ricina com a utilização do 

tratamento térmico na Autoclave (15 psi, 60 min) e em processos combinados (térmico com 

químico) que utilizaram o Hidróxido de cálcio (40 g/kg torta).  

Os resultados dessas pesquisas fazem acreditar na possibilidade da eliminação da 

ricina a partir de fontes de tratamento térmicos de baixo custo, a exemplo a energia solar, 

abrindo espaço para a viabilização da utilização do farelo de mamona na alimentação animal, 

agregando maior valor ao produto. Esta pesquisa pretende comprovar que é possível eliminar 

a ricina do farelo, avaliando os resultados da destoxicação do farelo. 

 

2.6. Cinética de Secagem 

 

 

A operação de secagem consiste na redução da umidade de um produto através da 

movimentação da água decorrente de uma diferença de pressão de vapor d’água, entre a 

superfície do produto e o ar que o envolve. Para que um produto possa ser submetido ao 

processo de secagem, a pressão de vapor sobre a superfície do produto deve ser maior que a 

pressão do vapor d’ água no ar de secagem (JAYAS, 1995). 

As condições de secagem são muito diversas e variam conforme as propriedades do ar 

de secagem, o contato do ar com o produto e o tipo de produto a ser secado. Uma vez que o 

produto é colocado em contato com o ar quente, ocorre uma transferência de calor do ar para 

produto, sob o efeito da diferença de temperatura existente entre eles. Simultaneamente, a 

diferença da pressão parcial de vapor determina uma transferência de massa para o ar em 

forma de vapor de água (ALMEIDA et al, 2002). 

O movimento do líquido em direção à superfície do produto ocorre por vários 

mecanismo: difusão em sólidos homogêneos, fluxo capilar em sólidos granulares e porosos, 

escoamento provocado por contração ou por gradiente de pressão, fluxo por gravidade e no 

caso do processo por contato direto com superfícies aquecidas, escoamento provocado por 
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sequências de vaporização e recondensação da umidade na superfície exposta (OLIVEIRA, 

1999). 

A taxa de secagem pode ser acelerada com o aumento da temperatura do ar de 

secagem e/ou com o aumento do fluxo de ar que passa pelo produto por unidade de tempo. A 

quantidade de ar utilizada para a secagem depende de vários fatores como, por exemplo, a 

umidade inicial e a espessura da camada do produto (ALMEIDA et al, 2006).  

A força motriz da secagem depende do gradiente de concentração da água na 

atmosfera: entre aquela que envolve o material a ser secado e a atmosfera do ambiente. A 

secagem, portanto, para ser eficiente, exige o uso de gases com baixa pressão parcial de água 

(gases secos) ou gases quentes. A fase gasosa normalmente é responsável tanto pelo 

transporte do calor até o ponto onde está o material, quanto pelo arraste do vapor d’água 

desprendido por ele durante a secagem. Como as taxas de transferência são proporcionais à 

área de troca, é importante contar com uma grande área de contato entre a substância úmida e 

a fase gasosa (HECK, 2009). 

O estudo de sistemas de secagem, seu dimensionamento, otimização e a determinação 

da viabilidade de sua aplicação comercial, podem ser feitos por simulação matemática. Para a 

simulação, utiliza-se um modelo matemático que representa satisfatoriamente a perda de 

umidade do produto durante o período de secagem (AFONSO JÚNIOR et al, 1999). 

Na literatura são citados vários métodos para se analisar o processo de secagem, 

podendo ser teóricos, empíricos ou semi-empíricos. Nos métodos teóricos normalmente se 

consideram as condições externas sob as quais a operação ocorre, os mecanismos internos de 

transferência de energia e massa e seus efeitos. Os métodos semi-empíricos oferecem um 

compromisso entre a teoria e a aplicação sem refletirem toda a complexidade do fenômeno. 

Tais modelos se baseiam na lei de resfriamento de Newton aplicada à transferência de massa, 

presumindo-se que, durante a secagem, as condições sejam isotérmicas e que a transferência 

de umidade se restrinja à superfície do produto (BROOKER, 1992 apud MARTINAZZO et 

al, 2007).  

O método empírico é um método de abordagem com base em dados experimentais e 

na análise adimensional. Os modelos empíricos de secagem apresentam uma relação direta 

entre o conteúdo médio de umidade e o tempo de secagem; omitem os fundamentos do 

processo de secagem e seus parâmetros não têm significado físico; consequentemente, não 
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oferecem uma visão apurada dos processos importantes que ocorrem durante o fenômeno, 

embora descrevam as curvas de secagem para determinadas condições experimentais (Keey, 

1972 apud MARTINAZZO et al, 2007).  

O modelo semi-empírico proposto por Page tem sido amplamente utilizado para a 

simulação matemática de processos de secagem de variados produtos. Sousa et al, 2006, 

estudaram a cinética de secagem do farelo de mamona e concluiram que os modelos 

matemáticos de Page e Thompson se ajustaram satisfatoriamente aos dados experimentais 

sendo que o modelo de Page obteve melhores ajustes. Souza et al, 2004 avaliaram as curvas 

de ajuste dos modelos de Page e Thompson na secagem de feijão macassar e concluiram que 

o de Page representou melhor os dados experimentais. Afonso Júnior et al, 1999, ao avaliarem 

a cinética de secagem de sementes de feijão concluiram que o modelo de Page é a que melhor 

representa os dados experimentais, quando comparado com os modelos de Difusão com oito 

termos, o de Thompson e o Exponencial. Por sua vez Lehn et al, 2004 determinaram as 

isotermas de equilíbrio e curvas de secagem para arroz em casca em silos de armazenagem, 

concluindo que a equação de Brooker, por apresentar uma forma análoga à solução do modelo 

difusivo para longos tempos de secagem, deve ser utilizada para estimativa da secagem de 

arroz em casca, da variedade L-144. 

Os modelos matemáticos utilizados neste trabalho para o ajuste cinético das curvas de 

secagem do farelo de mamona foram os de Page e Brooker. Essas equações são expressas 

usualmente em termos de razão de umidade (RU): 

�� �
����

��� ��
              (4) 

 

Equação de Page: 

 

�� � exp �����                                    (5)

          

 

Equação de Brooker: 
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onde: 

RU - razão de umidade (adimensional)  

U - Teor de água do produto, decimal base seca (b.s.)  

Ui - Teor de água inicial do produto, decimal b.s. 

Ue - Teor de água de equilíbrio do produto, decimal b.s. 

k, n - constantes do modelo que dependem das condições de operação do processo de 

secagem e características do material a ser secado 

t - tempo (min). 

C, K - constantes relacionadas à temperatura do ar 

Os calculo de cinética de secagem foram feito utilizando  o STATISTICA 7.0, o valor 

da RU foi feito considerando apenas os valores experimentais da Umidade em base seca (Ub.s) 

e o valor da Ui. 
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3. MATÉRIAIS E MÉTODOS 
 

 

Neste trabalho foi feito o tratamento térmico do farelo de mamona para a eliminação 

da ricina. As amostras foram submetidas a tratamentos físicos utilizando o secador elétrico e o 

secador solar de exposição indireta. 

O equipamento utilizado para o estudo da destoxicação foi um secador solar de 

bandeja (Figura 17). Esse modelo de secador é de fácil operação e adequado para muitos 

produtos agrícolas, podendo ser utilizado para medida de parâmetros e estimativa das 

condições de temperatura e circulação de ar para vários produtos da região Nordeste. O intuito 

do trabalho é oferecer um equipamento de fácil operação, baixo custo, adequado para 

desidratação de vários produtos e que possa ser aplicado para o pequeno produtor.  

O secador está instalado nas dependências da Universidade Federal de Sergipe, no 

Laboratório de Tecnologias Alternativas, em área aberta, para permitir a entrada de radiação 

solar diária, com capacidade de suporte para até 30kg de material. Seguindo esse princípio de 

eficiência, o equipamento em estudo está acoplado a uma câmara de secagem com inclinação 

de 15° no sentido Norte.  

O coletor solar foi construído em cantoneira de alumínio, chapa de alumínio, vidro 

temperado e película aluminada. O secador possui quatro bases de sustentação de chapa de 

alumínio. A parte superior do coletor é composta de vidro temperado, a base e as laterais são 

de chapa de alumínio com película aluminada na parte interna. A superfície absorvedora está 

acoplada na linha intermediária entre o vidro e a base. As Figuras 16, 17 e 18 apresentam a 

vista geral em desenho e em foto do secador solar, respectivamente. 

O desempenho do secador para destoxicação foi medido em função da cinética da 

secagem do farelo, comparada aos valores de temperatura na câmara de secagem e da 

amostra, tempo de secagem e eliminação da ricina. 
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Fonte: Souza, et al, 2004. 

Figura 16: Desenho do secador Solar.  
 

O secador contém uma câmara de vidro temperado de 1,0m x 1,0m x 1,5m de 

dimensões com doze bandejas e coletor de 0,3m x 1,0m x 6,8m de dimensões de alumínio, 

com superfície negra no fundo e vidro temperado no topo. A porta de vidro divide-se em duas 

partes com abertura para os dois lados e acopladas por dobradiças de aço inox nas cantoneiras 

laterais da câmara. A base de sustentação da câmara é de cantoneira de alumínio acoplada a 

uma plataforma de chapa de aço com proteção para o painel de controle e acessórios.  

As bandejas de dimensões 0,99mx 0,99mx0,10m são de cantoneiras de alumínio com 

tela de alumínio no fundo, acopladas na câmara através de um trilho de alumínio com 

espaçamento de 0,2m. 
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Figura 17: Vista lateral do secador solar.  

 

 

Figura 18: Vista frontal do secador solar.  
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Foi utilizado também um secador modelo PE 100 semi-industrial (Figura 19), que 

possui uma dimensão de 98 x 98 x 98 cm e altura total com os pés de 1,54 m, tensão de 220 

V, alimentação bifásica 12 A, potência de 2,5 kW/h. Possui sistema de circulação de ar 

forçado aquecido por resistência elétrica controle automático de temperatura e câmara de 

secagem térmica com o revestimento interno de alumínio e gabinete em aço carbono pintado. 

A temperatura de trabalho do secador vai desde a temperatura  ambiente até 90ºC, área total 

de secagem  com 5,85 m2 com capacidade de 75 kg. 

 

 

Fonte:Pardal, 2009 

Figura 19: Secador PE 100 semi industrial 

 

O farelo de mamona utilizado foi obtido a partir das sementes de uma mistura de 

variedades  foram trituradas e passaram por prensagem mecânica seguida de extração química 

a frio com hexano. Para a realização dos ensaios foram utilizadas 100g do farelo por amostra, 

sendo que foram utilizadas no máximo duas amostras por bandeja e sete por ensaio.  

O controle da temperatura foi feito através de termopares distribuídos da seguinte 

forma: na entrada da câmara de secagem, na bandeja central e na amostra. Foram coletadas 

amostras mediante intervalos de uma hora para obtenção do teor de ricina e a perda de massa 

do produto.  

Os experimentos foram divididos em duas etapas: a primeira com o secador elétrico e 

a segunda com o secador solar. Os ensaios no secador solar foram realizados com duração de 

6 horas de tratamento, começando os experimentos por volta das 09:00h e terminando, em 
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média, às 15:00h e foram realizados em triplicatas. Já no secador elétrico, foram feitos ensaios 

em função do planejamento experimental 22 variando a temperatura e o tempo de exposição 

de secagem, apenas o ponto central foi feito em triplicata (conforme Tabela 4).    

 

Tabela 4: Condições experimentais no secador elétrico 

Ensaio T (ºC) t(horas) 

1 70 2 

2 70 6 

3 90 2 

4 90 6 

5 80 4 

6 80 4 

7 80 4 

 

Durante o tempo de tratamento foram observados: o perfil de temperatura, a atividade 

de água, a massa seca e o teor de ricina. Os dados foram medidos em intervalo de uma hora 

em todos os ensaios. Foram realizadas análises de proteínas, acidez e umidade total depois de 

cada ensaio. Os resultados analisados serviram para verificar as condições ótimas do processo 

de tratamento e o comportamento da degradação da ricina. 

As análises da ricina residual nas amostras foram realizadas no Laboratório de Análise 

de Flavor do Núcleo de Ciência e Tecnologia de Alimentos da Universidade Federal de 

Sergipe por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com detector de arranjos de diodo 

(CLAE/DAD). 

A exposição dos resultados serão apresentados na forma gráficos e Tabelas, em função 

dos valores de temperatura, tempo de tratamento, perda de massa em cada amostra e 

degradação de ricina. 

As amostras foram analisadas conforme os procedimentos descritos a seguir. 
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3.1. Análises físico-químicas 

 

 

Foram realizadas as seguintes análises físico-químicas para as amostras de farelo: 

• Acidez: determinada pelo método nº 427/IV do IAL (2008), expresso em meq NaOH 

/100g de amostra; 

• Proteína: pelo método Micro Kjedahl, sendo o fator 6,38 multiplicado pela 

percentagem de nitrogênio encontrada (AOAC, 2005); 

• Proteína: Caracterização de Proteínas por Meio de Reações de Coloração (MOORE, 

1968). 

• Umidade: determinado pelo método nº 012/IV do IAL (2008), e expressa em g/100g; 

• Atividade de água: determinado com o AQUALAB e expressa em Aw(activity water). 

 

3.2. Determinação do teor de ricina 

 

 

Neste trabalho isolou-se a ricina presente no farelo da mamona e analisaram-se as 

amostras utilizando Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com detector de arranjos de 

diodo (CLAE/DAD). Tal método utiliza uma coluna C18 de 15 cm, fase móvel de ACN:H2O 

(90:10, v:v), fluxo da fase móvel de 0,8 mL. Tais parâmetros permitem que a análise do 

composto em questão seja realizada em cerca de 10 minutos. Onde primeiro se extrai a ricina 

para depois purificar e, por último, analisar no cromatógrafo (KABAT, 1947; ANANDAN, 

2005). 

 Extração da ricina 

 

i. Utilizou-se 50 g de farelo de mamona de sementes de varias variedades; 

ii. Adicionou-se 250 mL de água acidificada com HCl até pH 3,8; 

iii.  Agitou-se a mistura por 6 horas; 
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iv. Deixou-se a solução em repouso até decantar a mistura; 

v. Filtrou-se com papel de filtro Whatman nº1; 

vi. Tratou-se o resíduo com 150 mL de água destilada; 

vii. Agitou-se a mistura por 3 horas; 

viii.  Filtrou-se novamente com papel de filtro Whatman nº1; 

ix. Evaporou-se o que foi filtrado para reduzir o volume de solvente, à temperatura 
máxima de 40°C; 

x. Saturou-se o que restou da evaporação em solução saturada de NaCl; 

xi. Centrifugou-se o resíduo saturado a 4000rpm por 20 minutos para separar o 
precipitado contendo ricina. 

  

• Purificação da ricina 

 

i. Dissolveu-se o precipitado obtido na extração em água deionizada;  

ii. Reprecipitou-se a solução a pH 8 por saturação com sulfato de amônia; 

iii.  Reprecipitou-se por mais duas vezes; 

iv. Dissolveu-se o precipitado com água deionizada;  

• Determinação da ricina no CLAE/DAD 

 

i. Injetou-se cerca de 5 µL da  solução A na coluna  do CLAE – DAD coluna C18 de 15 
cm, fase móvel de ACN:H2O (90:10, v:v), fluxo da fase móvel de 0,8 mL, para a 
realização da análise. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

 

Os ensaios com o secador solar foram realizados nos dias 21, 22 e 28 de novembro, 

iniciados por volta das 09:00h e finalizando os ensaios às 15:00h.  

Segundo dados do INPE (2009), nos dias dos experimentos, as umidades relativas 

médias foram 75, 70 e 80%, experimentos I, II e III respectivamente. A razão de umidade 

(R.U) em função do tempo de secagem (Figura 20), observa-se que não ocorreu grande desvio 

nos resultados. 
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Figura 20: Variação da Razão de Umidade (RU) em função do tempo de secagem solar. 

 

A variação da razão de umidade e a temperatura dentro da câmara de secagem durante 

os experimentos em função do tempo podem ser observadas nas Figuras 21 e 22, a seguir: 
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Figura 21: Variação da Razão de Umidade (RU) em função do tempo de secagem. 
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Figura 22: Temperatura em função do tempo de secagem. 
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A atividade de água é a água está disponível para as reações físicas, químicas e 

microbiológicas, tornando-se a principal responsável pela deterioração do produto. O 

comportamento da atividade de água (Tabela 5), observado é semelhante em todos os ensaios, 

sendo que, quanto maior tempo de secagem e temperatura, menor a atividade de água (Figura 

23). A atividade de água é um bom parâmetro para conservação do alimento porque quanto 

menor a atividade de água maior é o prazo de validade para consumo do produto.  

 

Tabela 5: Atividade de água (Aw) x Tempo (min) 

∆t(min) CONVENCIONAL (Aw) SOLAR (Aw) 
70°C 80°C 90°C 40 a 75°C 

0 0,7115 0,6737 0,6420 0,6593 

15 0,4105 0,3900 0,4755 0,4140 

30 0,3490 0,3177 0,3870 0,3267 

45 0,3100 0,2897 0,3480 0,2747 

60 0,2865 0,2647 0,3035 0,2507 

75 0,2520 0,2383 0,2760 0,1800 

90 0,2405 0,2213 0,2405 0,1777 

105 0,2325 0,2060 0,2220 0,1677 

120 0,2575 0,1920 0,2135 0,1533 

180 0,1700 0,1593 0,1235 0,1293 

240 0,2230 0,1463 0,1110 0,1217 

300 0,2145 - 0,0815 0,1073 

360 0,1770 - 0,0735 0,1050 
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Figura 23: Atividade de água x Tempo de tratamento. 

 
Nas Tabelas 6 e 7 encontram-se os coeficientes das equações de Page e Brooker, 

obtidos por regressão não linear, para o tratamento térmico do farelo de mamona em secador 

elétrico e solar. 

Tabela 6: Coeficientes da equação de Page. 

Secador Elétrico 

Temp. (°C) t(h) k n R2 

70 6 0,287294 0,861919 0,99321 

80 4 0,769965 0,714774 0,99865 

90 6 1,139722 0,594432 0,99967 

Secador Solar 

40 a 70 6 0,928032 0,688306 0,99909 
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Tabela 7: Coeficientes da equação de Brooker 

Secador Elétrico 

Temp. (°C) t(h) k C R2 

70 6 0,234327 0,979211 0,99040 

80 4 0,629061 0,979875 0,99129 

90 6 0,940938 0,984464 0,99013 

Secador Solar 

40 a 70 6 0,749467 0,976026 0,99125 

 

Comparando os coeficientes de determinação (R2) da Tabela 6 com os da Tabela 7, 

observa-se que o modelo matemático proposto por Page se ajusta melhor aos dados 

experimentais do que o modelo proposto por Brooker.  

Nas Figuras 24 e 25 estão representadas as curvas de secagem ajustadas pelas 

equações de Page e Brooker para os secadores elétrico e o solar.  

 
Figura 24: Curvas de secagem, experimentais e preditas pelo modelo de Page, do farelo de mamona em secador 
solar e nas temperaturas de 70, 80 e 90°C em secador elétrico. 
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Figura 25: Curvas de secagem, experimentais e preditas pelo modelo de Brooker, do farelo de mamona em 
secador solar e nas temperaturas de 70, 80 e 90°C em secador elétrico. 
 

De acordo com as curvas de secagem obtidas, foi observado que quanto maior a 

temperatura, menor é o tempo gasto para secar o farelo. Os melhores resultados de secagem 

obtidos foi para o secador solar e a 90°C para o secador elétrico, ambos com duração de seis 

horas. 

Como pode ser observado na Tabela 8, o teor de proteína do farelo de mamona após o 

tratamento térmico em ambos os secadores sofreu reduções, porém essas reduções não exclui 

o potencial do farelo para como alimento animal.  
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Tabela 8: Teor de proteína em função da temperatura e do tempo de secagem 

Secador elétrico  

Temp. (°C) T (horas) Proteínas totais (%) 

70 

0 38,15 

2 29,67 

6 24,60 

80 
0 38,15 

4 25,41 

90 

0 38,15 

2 23,92 

6 23,21 

Secador solar 

40 a 70 
0 38,15 

 
6 23,86 

 
Os resultados referente à acidez (Tabela 9) são positivos comparados à acidez elevada 

que a torta apresenta antes dos tratamentos. A acidez elevada pode ser prejudicial para 

determinados animais. Observa-se que quanto maior o tempo e temperatura de tratamento, 

menor a acidez total do farelo, isso também ocorre porque a acidez esta diretamente ligada à 

atividade de água que também diminui em função do tempo de secagem.  

Após o processo de extração e purificação da ricina, foi realizado o teste qualitativo 

para comprovar a presença ou não de proteína ricina na solução extraída do farelo para cada 

ensaio de secagem (Tabela 10). Para isso, utilizou-se a solução de Ninhidrina que provoca o 

desenvolvimento de uma coloração arroxeada na solução, indicando a presença da proteína. 

Embora estes testes não comprovem a isenção total da ricina, eles são de extrema importância 

para se verificar rapidamente a eficiência dos tratamentos empregados, demonstrando o efeito 

da temperatura e do tempo de tratamento em relação à ricina presente no farelo de mamona.   



60 

 

 

Tabela 9: Acidez (meq NaOH /100g de amostra) 

TEMP (°C) TEMPO (horas) ACIDEZ 

SECAGEM CONVENCIONAL 

70 
0 7,5879 

2 4,8842 
6 1,6298 

80 
0 7,5879 

4 3,0919 

90 
0 7,5879 

2 2,7665 
6 0,9764 

SECAGEM SOLAR  

40 a 75°C 
0 7,5879 
6 2,9336 
  

 

 

Tabela 10: Resultado qualitativa da presença da ricina 

TEMP (°C) TEMPO (horas) Verificação Qualitativa da Ricina 

SECAGEM CONVENCIONAL 
- 0 FORTE COLORAÇÃO 

70 
2 FORTE COLORAÇÃO 
6 FRACA COLORAÇÃO 

80 4 COR NÃO OBSERVADA 

90 
2 FORTE COLORAÇÃO 
6 COR NÃO OBSERVADA 

SECAGEM SOLAR  

40 a 75°C 
0 FORTE COLORAÇÃO 
6 FRACA COLORAÇÃO 

 

Observa-se que os tratamentos a 80 ºC por 4 horas e a 90ºC por 6 horas não tiveram 

presença de coloração ao serem testados com Ninhidrina, indicando a possibilidade da 

ausência da ricina no extrato ou a redução da proteína a concentrações muito baixas, 

insuficientes para provocar a reação de desenvolvimento de cor. 
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As analises de determinação de ricina por CLAE/DAD foram identificada pelo tempo 

de retenção de 3,7 e pelo espectro de absorção UV que segundo Alderton et al (2001), 

Gaigalas et. al (2007)), a absorção máxima no espectro do UV ocorre a 280nm, com o fluxo 

móvel de 0.8mL/min no tempo total de 10min de analise. Nas Figuras 26 e 27 pode ser 

observado respectivamente o espectro de absorbância da amostra e o cromatograma da 

amostra padrão sem tratamento térmico no comprimento de 214  e 280 nm. 

 
Figura 26: Espectro de absorção da ricina no HPLC UV 

 

Figura 27: Cromatograma da ricina a 280nm e 214 nm respectivamente. 
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De acordo com os resultados de dosagem da ricina por CLAE/DAD, à redução do teor 

de ricina foi observado em todos os ensaios de secagem, para os quais quanto maior a 

temperatura e o tempo de secagem, maior o percentual de ricina eliminado, de acordo com a 

Figura 28.  

O melhor resultado alcançado foi para o tratamento convencional com secador elétrico 

a 90°C por cinco horas, que apresentou apenas 2,09% de ricina, conforme mostrado na Tabela 

11. O tratamento a 90°C por seis horas não detectou a presença de ricina na cromatografia, o 

que não significa que a eliminação da toxina tenha sido 100%, para comprovar a total 

destoxicação, é necessário fazer análises de maior sensibilidade, como é o caso dos testes 

biológicos (ELISA), para garantir que a ricina está ausente no farelo. No entanto, os 

resultados dos testes qualitativos, baseados em reações químicas entre a proteína e o reagente 

adicionado (Ninhidrina), concordam com os resultados indicados pela quantificação da ricina 

em CLAE, para os quais os tratamentos nos quais se observa o maior percentual de redução 

da ricina são os mesmos para os quais os teste qualitativos deram negativo para a presença de 

ricina, ou seja, ausência de coloração roxa. 
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Figura 28:  Teor de Ricina x Tempo de tratamento 
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Tabela 11: Teor de Ricina em função do tempo de tratamento e temperatura 

TEMP 
(°C) 

TEMPO 
(horas) 

TEOR DE RICINA (%) 
SECAGEM 

CONVENCIONAL SECAGEM SOLAR 

70 

0 100,00 100,00 
1 71,68 74,07 
2 65,87 70,45 
3 54,39 68,32 
4 52,32 50,83 
5 38,66 37,28 
6 17,91 29,49 

80 

0 100  
1 56,73 - 
2 38,23 - 
3 20,94 - 
4 14,56 - 

90 

0 100 - 
1 48,53 - 
2 25,65 - 
3 15,97 - 
4 8,16 - 
5 2,09 - 
6 <1 - 

 
É possível observar também que o tratamento com 70°C por 6 horas tanto no secador 

convencional como no solar foi o menos eficiente para a destoxicação. 

O tratamento com o secador solar foi menos eficiente comparado com o tratamento a 

90°C por 5 horas no secador convencional,  o qual eliminou cerca de 98% da toxina em 

estudo. 

O uso do secador elétrico para o tratamento térmico do farelo de mamona apresentou 

resultados satisfatórios para a temperatura de 90°C por seis horas, tendo em vista que obteve 

redução em aproximadamente 100% do teor de ricina e o teor de proteínas final foi 23,86%.   

O tratamento no secador solar pode ser melhorado, tornando o sistema de secagem 

híbrido utilizando-o com outro tipo de energia (elétrica ou GLP), assim, pode-se aumentar a 

temperatura e diminuir o tempo de tratamento, com a finalidade de diminuir custos e tornar o 

processo mais eficiente, quando comparado com a utilização apenas de energia comercial. 
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O tratamento no secador convencional a 80°C por 4 horas mostrou-se mais eficiente 

do que o secador solar durante 6 horas.  

Foi observado que os valores da toxina no tratamento convencional 70°C atingiu 38,66 

% na quinta hora de tratamento e já com 80°C atingiu um percentual de 38,23 na segunda 

hora do processo.  

Avaliando o planejamento experimental utilizado temos os resultados na nossa matriz, 

conforme mostra a Tabela 12 a seguir: 

Tabela 12: Matriz de Planejamento 

Ensaio T (ºC) T (h) X1 X2 Ricina (%)  

1 

2 

3 

4 

5 

 

70 

90 

70 

90 

80 

 

2 

2 

6 

6 

4 

 

-1 

 1 

-1 

 1 

 0 

 

-1 

-1 

 1 

 1 

 0 

 

65,87 

25,65 

17,91 

0,8 

14,56 

 

 

Essa matriz de planejamento possibilitará a elaboração de uma representação gráfica, 

superfície de resposta e o cálculo dos efeitos dos fatores manipulados sobre a resposta 

investigada (Tabela 13). 

 
Tabela 13: Efeitos calculados para o planejamento fatorial 22 da destoxicação 

Média global  
 

27,56 
 

Efeitos principais: 
 

 
 

E1  
 

-28,665  
 

E2  
 

-36,405 
 

Efeito de interação:  
 

 
 

 

E12  
 

 

11,555 
 

 



65 

 

 

Admitindo inicialmente, que a superfície de resposta na região investigada seja uma 

função linear, com o planejamento, foi possível obter o seguinte modelo (Equação 7). 

 

Y = 21,86 – 14,3X1 – 18,2X2 + 5,778X1X2                                       (7) 

 

onde X1 e X2 são as variáveis codificadas (tempo e temperatura) e y é o teor de ricina. 

 

A análise de variância (Tabela 14) traz dados a respeito da significância estatística 

deste modelo linear. 

 

Tabela 14: Análise da Variância (ANOVA) para o modelo linear 

Fonte de 
variação 

 

Soma 
quadrática 

 

Média 
Quadrática 

G.L. 
 

F 

Calculado 

Regressão 

 

2281 760 3 7,53 

Resíduo 

 

303 101 3  

Falta de ajuste 

 

303 303 1 2537,19 

Erro puro 

 

0,24 0,12 2  

  Total 

 
 

2583 
 

6 
 

% variação explicada: 88,280142 

% máx. de variação explicável: 99,990769 

 

Como o Freg = MQR/MQr = 7,53, deve ser maior do que o Ftabelado, verifica-se que 

comparando esse valor com F3,3 = 9,28 (do nível de 95%), esse valor não  indicaria uma 

regressão significativa,como também  evidência a falta de ajuste, devido ao alto valor de Ffaj = 

MQfaj/MQep = 2537,19, que é muito maior do que o F1,2 = 18,51. 

Essa falta de ajuste pode ser verificada graficamente observando (Figura 29) que a 

distribuição dos resíduos não parece ser aleatória. 
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Figura 29:  Residual vs Observado 

 

A superfície de resposta e as curvas de nível utilizaram os dados do planejamento 

experimental com secador elétrico foi feita por análise estatística, utilizado o programa 

STATISTICA 7.0 (Figura 30 e 31). 

 

Figura 30:Superfície de resposta do tratamento na secagem convencional 

 60 
 40 
 20 
 0 
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Figura 31: As curvas de nível do tratamento na secagem convencional 

 

Analisando a superfície de resposta e as curvas de nível podemos observar que seria 

necessário aproximadamente 95°C e 6,5 horas de secagem para eliminação total da ricina.  

Os resultados da superfície de resposta e das curvas de nível (Figura 30 e 31) não 

garantem 100% de eficiência do tratamento, sendo necessário continuar a pesquisa realizando 

testes toxicológicos com animais e outros testes biológicos que tem uma detecção melhor da 

ricina, para confirmar que a melhor condição de tratamento.  
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5. CONCLUSÃO 
 

 

Este trabalho comprova que existe potencialidade para utilização dos resíduos 

agroindustriais da mamona na alimentação de animais. As conclusões são decorrentes dos 

resultados obtidos e das análises do teor de ricina realizadas, por meio de Cromatografia 

Líquida de Alta Eficiência com detector de arranjos de diodo (CLAE/DAD). 

Analisando a superfície de resposta em função dos resultados do teor de ricina, a 

condição ótima de processo seria necessário aproximadamente 95°C com 6,5 horas de 

secagem para eliminação total da ricina.  

Considerando que a melhor temperatura de tratamento é a 95°C com 6,5 horas de 

secagem. Os resultados obtidos para o tratamento térmico do farelo de mamona em secador 

solar podem ser melhorados, com refletores externos, sistemas com GPL ou energia elétrica 

acoplados, além disso é necessário o ajustes do horário de começo do tratamento para as 

08:00h e terminando às 15:00h.  

Conclui-se que o tratamento térmico com secador convencional e solar de bandeja 

possibilita a eliminação da toxina ricina presente no farelo de mamona. Mas para uma melhor 

confiabilidade na eliminação da ricina, seria necessário continuar a pesquisa realizando testes 

toxicológicos com animais e outros testes biológicos que têm uma detecção melhor da ricina, 

para confirmar  a melhor condição de destoxicação do farelo. 
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