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RESUMO 

 

O tucupi está presente na mesa dos brasileiros da região Norte, sendo utilizado em 

pratos regionais como o pato no tucupi e o tacacá. Outra forma de consumo é o 

molho com pimenta, onde são adicionadas ao tucupi pimentas das mais variadas 

espécies, inteiras e/ou em pedaços, proporcionando-lhe um aroma forte e gosto 

picante. Este produto é geralmente comercializado em garrafas PET nas feiras e é 

consumido juntamente com carnes e pescados pela população local. Por ser um 

alimento muito consumido na região, o objetivo deste trabalho foi analisar amostras 

de molho de tucupi com pimenta provenientes da Feira do Produtor Rural do 

Município de Coari-AM. Para a realização das análises físico-químicas foram 

adquiridas seis amostras que foram analisadas em triplicata. O pH foi determinado 

por potenciometria, a umidade por dessecação em estufa à 105°C até peso 

constante. O percentual de sólidos totais foi determinado através da diferença entre 

100 e o percentual de umidade. A acidez foi determinada através de titulometria com 

NaOH. Os resultados variaram entre as diferentes amostras. O pH apresentou 

variação de 3,08 à 4,30. O percentual de umidade variou entre 95,21 e 97,69 %, e 

consequentemente os valores de sólidos totais apresentaram-se em torno de 2,30 a 

4,78%. Já o teor de acidez das amostras tiveram variação entre 16,16 e 42,91 meq 

NaOH/100mL. Conclui-se que as características físico-químicas analisadas variaram 

bastante entre as diferentes amostras, portanto, sugere-se que esta variação 

ocorreu devido aos diferentes processos de produção do molho de tucupi com 

pimenta que não segue um padrão definido. 

 

Palavras chave: Amazônia, Manipueira, Análise de alimentos 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No processo de fabricação da farinha de mandioca, após a prensagem da 

massa, é obtida a manipueira, um resíduo líquido proveniente da raiz da mandioca 

brava. Este líquido fica em repouso por um ou dois dias para a decantação do 

amido, que posteriormente é removido. Sua fermentação ocorre naturalmente e, 

após a realização de uma fervura por várias horas, adicionam-se condimentos e 

obtém-se assim um molho de cor amarela denominado tucupi (CHISTÉ; COHEN, 

2005). 

O tucupi está presente na mesa dos brasileiros da região Norte, sendo 

utilizado em pratos regionais como o pato no tucupi e o tacacá. Outra forma de 

consumo é o molho com pimenta, onde são adicionadas ao tucupi pimentas das 

mais variadas espécies, inteiras e/ou em pedaços, proporcionando-lhe um aroma 

forte e gosto picante. Este produto é geralmente comercializado em garrafas PET 

nas feiras e é consumido juntamente com carnes e pescados pela população local. 

Informações na literatura técnico-científica acerca do tucupi com pimenta 

são escassas, sendo necessário que se realize avaliações das principais 

características físico-químicas deste produto, principalmente com relação ao teor de 

cianeto (ácido cianídrico).  

Segundo Cereda (2002), o tucupi apresenta glicosídeos (linamarina e 

lotaustralina) potencialmente hidrolisáveis a cianeto. A forma tóxica do cianeto é a 

livre (CN-) ou do seu ácido (HCN), sendo que a linamarina ligada é dosada como 

cianeto total (ligado ou potencial), e para analisar o cianeto livre (fração tóxica) é 

necessário hidrolisar a linamarina (CAGNON et al., 2002). Portanto, a presença de 

cianeto total é apresentada como um risco potencial para a intoxicação devido à sua 

capacidade de gerar cianeto livre (CN-) ou o ácido cianídrico (HCN). 

A manipueira apresenta cerca de 436,76 mg HCN/L (CEREDA, 2003), além 

disso, o tucupi é um alimento de pH baixo (em torno de 3,6), e a combinação entre 

este pH baixo e o alto teor de linamarina pode levar à fixação do cianeto (CAGNON 

et al., 2002).  

O ácido cianídrico (HCN) é o princípio tóxico da mandioca e seus 

subprodutos. Sua ingestão ou inalação provoca diversos problemas á saúde, 

podendo ocorrer casos extremos de envenenamento (CAGNON et al., 2002), 

gerando como consequência intoxicações crônicas que envolvem o sistema 
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nervoso, como a neuropatia atáxica tropical (TAN), representada por mielopatia, 

atrofia óptica bilateral, surdez bilateral, polineuropatia (MIDIO; MARTINS, 2000).  

 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Determinar as características físico-químicas de amostras de molho de 

tucupi com pimenta comercializadas no município de Coari-AM. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

Analisar as características físico-químicas como o pH, acidez total, umidade 

e sólidos totais de amostras de molho de tucupi com pimenta provenientes da Feira 

do Produtor Rural do Município de Coari-AM. 

Determinar o teor de cianeto total e livre em amostras de molho de tucupi 

com pimenta adquiridas na Feira do Produtor Rural do Município de Coari-AM. 

 

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 A mandioca na alimentação humana 

 

A mandioca (Manihot esculenta Crantz) pertence à família das Euforbiáceas 

e é uma espécie originária do continente americano provavelmente do Brasil Central 

(OTSUBO; LORENZI, 2004). 

A mandioca destaca-se como importante produto da agricultura familiar no 

norte e nordeste do Brasil, onde números expressivos de indivíduos do meio rural 

vivem da produção e processamento da farinha e outros produtos, constituindo 

atividades de baixo investimento e fácil comercialização (CHISTÉ; COHEN, 2011). 

Apesar do consumo de mandioca de mesa ser elevado, sua produção real é 

desconhecida, pois grande parte ocorre por exploração do tipo “fundo de quintal”, e 

não passa por um processo organizado de comercialização (PEREIRA et al., 1985). 

A mandioca é empregada basicamente na fabricação de produtos 

alimentícios, além de ser utilizada para o consumo “in natura”, tanto em massas 
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alimentícias quanto em bebidas, e como recurso alternativo, também para obtenção 

de álcool combustível. Exemplos mais comuns de alimentos obtidos a partir deste 

vegetal são: farinhas d’água e seca, tucupi, tacacá, acubê, curandá, beijus e 

tapiocas (FURTADO et al., 2007). 

Segundo Dias e Leonel (2005) a farinha constitui um dos principais produtos 

da mandioca, e seu uso é muito difundido em todo o País, fazendo parte da refeição 

diária da maioria dos brasileiros, especialmente das regiões Norte e Nordeste. 

Caracteriza-se num alimento de alto valor energético, rico em amido, contém fibras e 

alguns minerais como potássio, cálcio, fósforo, sódio e ferro.  

Durante o processo de fabricação da farinha, as raízes de mandioca são 

trituradas e prensadas para a remoção de seu líquido. A massa prensada segue 

para a torração e o resíduo líquido, denominado de manipueira, é descartado ou 

transformado no tucupi (CHISTÉ et al., 2007).  

Para Cagnon et al. (2002) o tucupi é o molho parcialmente fermentado, 

obtido de água prensada (manipueira) da massa triturada ou ralada de mandiocas 

de polpa amarela, reconhecidamente brava (dosagem acima de 100 mg de HCN/kg 

de raiz fresca sem casca), ou seja, que apresente alto teor de linamarina (glicosídeo 

cianogênico capaz de gerar HCN). 

 

3.2 Características físico químicas 

 

Algumas características físico-químicas da farinha de mandioca dependem 

da variedade utilizada para o processamento (SOUZA et al., 2008). 

Chisté et al. (2006) citam que características como cinzas, proteínas e 

lipídeos podem variar entre as amostras de farinha devido às características 

intrínsecas das raízes da mandioca. 

Conforme Chisté, Cohen e Oliveira (2007) o processo de fabricação do 

tucupi varia de acordo com o produtor, do processo de extração da manipueira, o 

que indica as variações significativas entre as características físico-químicas do 

tucupi. 

A medida do pH é importante para a determinação da possível deterioração 

do alimento com crescimento de microorganismos, além de determinar a atividade 

de diversas enzimas (CHISTÉ; COHEN, 2005). 
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A umidade de um alimento está relacionada com sua estabilidade, qualidade 

e composição e pode afetar tanto no processamento, quanto na embalagem e na 

estocagem (CHISTÉ; COHEN; OLIVEIRA, 2007). 

Segundo Chisté e Cohen (2005) variações significativas entre as 

características físico-químicas das amostras em estudo comprovam a falta de 

padronização do produto. 

 

4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Foram analisadas seis amostras de molho de tucupi com pimenta 

provenientes da Feira do Produtor Rural do Município de Coari-AM, preparadas de 

modo artesanal. As amostras adquiridas na feira foram transferidas para frascos de 

vidro higienizados, e armazenadas em geladeira. 

Todas as análises foram realizadas em triplicata, no Laboratório de Ciência 

dos Alimentos do Instituto de Saúde e Biotecnologia da Universidade Federal do 

Amazonas. 

Para a medida do pH foi utilizado um pHmetro de bancada digital 

previamente calibrado com soluções tampão de pH 4 e 10. Antes da análise as 

amostras foram retiradas da geladeira para que alcançassem a temperatura 

ambiente. Após a agitação dos frascos, foram colocados 10 mL de cada amostra em 

béqueres com capacidade para 20 mL determinando-se o pH diretamente. 

Na determinação de umidade seguiu-se o procedimento de dessecação em 

estufa a 105°C conforme o método 31.1.02 da AOAC (1997). Para isso béqueres de 

vidro com capacidade para 50 mL foram identificados e pesados em balança 

analítica. Após esta etapa, mediu-se 5 mL de cada amostra com auxílio de pipeta 

volumétrica e transferiu-se este conteúdo para os béqueres previamente tarados. As 

amostras foram levadas para uma estufa de secagem, à temperatura de 105 °C. A 

cada 3 horas as amostras foram pesadas até que atingissem o peso constante.  A 

análise durou em torno de nove horas. 

Após a determinação da umidade foi possível determinar o percentual de 

sólidos totais subtraindo o percentual de umidade de 100%. 

A acidez total titulável foi determinada com uma solução de hidróxido de 

sódio 0,1 N padronizada, conforme as normas analíticas do Instituto Adolfo Lutz 

(2008). Esta análise fornece dado valioso na apreciação do estado de conservação 
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de um produto alimentício. Para isso foram transferidos 5 mL das amostras, com 

auxílio de pipeta volumétrica para um frasco Erlenmeyer com capacidade para 250 

mL. Em seguida foram adicionados 50 mL de água destilada e 3 gotas do indicador 

fenolftaleína. Com auxílio de uma bureta com capacidade para 25 mL titulou-se a 

amostra com uma solução de NaOH 0,1 N. Os resultados foram expressos em 

acidez em solução normal por cento. 

O segundo objetivo específico proposto neste projeto não foi alcançado 

devido a não liberação do recurso previsto para auxiliar na aquisição de reagentes 

necessários para a determinação de cianeto total e livre (R$ 1500,00 fornecido pela 

UFAM). Este objetivo será realizado num futuro projeto a ser desenvolvido. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No momento da aquisição das amostras os feirantes relataram diferentes 

processos de produção do molho de tucupi com pimenta. Na amostra 1, após a 

entrega da manipueira para o comerciante local, esta foi fervida por mais uma hora e 

as pimentas foram colocadas em seguida. A amostra 2 foi fervida por 10 minutos e 

em seguida adicionaram-lhe as pimentas. A amostra 3 foi fervida por cerca de 15 

minutos até que lhe foram acrescentadas as pimentas. A amostra 4 foi fervida por 

mais 01h30min e em seguida foram colocadas as pimentas. Na 5ª e 6ª amostra o 

comerciante apenas adicionou as pimentas do tucupi, não sendo realizada qualquer 

fervura. 

Os resultados obtidos das análises físico-químicas realizadas com as 

amostras de tucupi, comercializadas na cidade de Coari/ AM, estão apresentados na 

Tabela 1.  
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Tabela 1 - Caracterização físico-química das amostras de Tucupi adquiridas na Feira do 
Produtor Rural do município de Coari – AM. 

AMOSTRAS pH Umidade (%) 
Sólidos 

Totais (%) 
Acidez (meq 

NaOH.100 mL) 

1 4,26 ± 0,03 96,51 ± 0,07 3,48 ± 0,07 35,30 ± 0,50 

2 3,87 ± 0,02 95,21 ± 0,01 4,78 ± 0,01 19,94 ± 0,76 

3 3,69 ± 0,00 97,01 ± 0,08 2,98 ± 0,08 27,05 ± 0,66 

4 3,68 ± 0,02 96,91 ± 0,02 3,08 ± 0,02 42,91 ± 0,47 

5 4,30 ± 0,05 97,69 ± 0,00 2,30 ± 0,00 16,16 ± 0,39 

6 3,08 ± 0,01 96,69 ± 0,00 3,30 ± 0,00 25,10 ± 0,67 

 

A análise de pH demonstrou que as amostras de tucupi  encontravam-se 

bastante ácidas, tendo seus valores variando entre 3,08 e 4,30. O pH é considerado 

um fator de grande importância para o desenvolvimento de microrganismos no 

alimento. Segundo Chisté et al. (2007) há possibilidades do crescimento de bolores 

e leveduras no pH encontrado nas amostras. 

Os valores de umidade encontrados no presente estudo variaram de 95,21 a 

97,69 %.  Chisté et al. (2005) observaram resultados muito semelhantes (94,66 a 

97,46%), num estudo realizado na cidade de Belém - PA, com amostras de tucupi. A 

umidade corresponde à perda de peso sofrida pelo produto quando aquecido em 

condições nas quais a água é removida (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 2008). A 

umidade constitui um importante fator na qualidade e estabilidade do tucupi, uma 

vez que por se tratar de um alimento líquido seu valor interfere diretamente no 

tempo e condições de armazenamento. 

A partir dos teores de umidade das amostras, obtiveram-se os valores de 

sólidos totais (2,30 a 4,78%). Estes valores também foram semelhantes aos 

encontrados por Chisté et al. (2005), os quais foram 2,54 a 5,34%. 

A determinação de acidez pode fornecer um dado valioso na apreciação do 

estado de conservação de um produto alimentício. Assim em relação ao teor de 

acidez, as amostras tiveram variação entre 16,16 e 42,91 meq NaOH/100mL, 

resultados os quais estão acima dos encontrados por Chisté et al. (2007) que se 

acham entre 3,91 a 11,00 meq NaOH/100mL. É imprescindível mencionar que no 

estudo realizado por Chisté et al., não são citadas as características de preparação 

dos tucupis do estudo ou se estes continham pimentas. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Conforme os resultados obtidos, percebe-se que há diferenças nas 

características físico-químicas do tucupi. Essas diferenças podem ocorrer devido à 

falta de padronização do processo de produção deste alimento. A estrutura de 

processamento do tucupi é artesanal, já que sua tecnologia é ligada a cultura local, 

tendo geralmente instalações rústicas e com pouco nível de organização nas etapas 

de produção. Portanto há a necessidade da realização de estudos propondo a 

padronização, para regularização e futuro registro e fiscalização de um produto 

adequado ao consumidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



11 
 

REFERÊNCIAS 

 

AOAC. Official methods of analysis of the Association of Official Analytical 
Chemists: edited Ig W. Horwitz 16 ed. Washington, v. 2, p. 850,1997. 

CAGNON, J. R.; CEREDA, M. P.; PANTAROTTO, S. Glicosídeos cianogênicos da 
cassava: biossíntese, distribuição, destoxificação e métodos de dosagem. In: Cereda 
MP, coordenador. Tuberosas amiláceas latino-americanas. São Paulo: Fundação 
Cargill; p. 83-99, 2002. 

CAGNON, J. R.; CEREDA, M. P.; PANTAROTTO, S. In Cd-rom. Série: Cultura de 
tuberosas amiláceas latino-americanas. v. 2 – Cultura de tuberosas amiláceas 
latino-americanas. Fundação Cargill. Ago/2002. 

CEREDA. M. P.; Caracterização dos Subprodutos da Industrialização da Mandioca. 
In: CEREDA, M. P (Coord.) Manejo, uso e tratamento de subprodutos da 
industrialização da mandioca. São Paulo: Fundação Cargill, v. 4, cap.1, p. 13-37, 
2002. 

CEREDA, M. P.; LOPES, A. M. In Cd-rom. Determinação do potencial de 
intoxicação em ratos, de linamarina extraída de mandioca. Anais do V SLACA, 
Campinas-SP, 2003. 

CHISTÉ, R. C.; COHEN, K. O.; OLIVEIRA, S. S. Determinação de cianeto durante as 
etapas de processamento da farinha de mandioca do grupo seca. III Seminário de 
Iniciação Cientifica da UFRA e IX da Embrapa Amazônia Oriental. 2005. 

CHISTÉ, R. C.; COHEN, K. O.; OLIVEIRA, S. S. Estudo das propriedades físico-
químicas do tucupi. Ciênc. Tecnol. Aliment, Campinas, v. 27, n. 3, p. 437 - 440, 
2007. 

CHISTÉ, R. C.; COHEN, K. O.; MATHIAS, E. A.; OLIVEIRA, S.S. Quantificação de 
cianeto total nas etapas de processamento das farinhas de mandioca dos 
grupos seca e d’água. Acta Amazônica, Manaus, v. 40, n. 1, p. 221- 226, 2010. 

DIAS, L. T.; LEONEL, M. Caracterização físico-química de farinhas de mandioca 
de diferentes localidades do Brasil. Ciência agrotecnica, Lavras, v. 30, n. 4, p. 
692-700, 2006. 



12 
 

FURTADO et al. Cianeto em tiquiras: riscos e metodologia. Ciência da 
Tecnologia de Alimentos, Campinas, v. 27, n. 4, p. 694-700, 2007. 

INSTITUTO ADOLFO LUTZ (IAL). Normas analíticas do Instituto Adolfo Lutz: 
Métodos físico-químicos para análise de alimentos.  4 ed., 1 Edição Digital, São 
Paulo, p. 1020, 2008. 

MIDIO, A. F.; MARTINS, D. I. Toxicologia de alimentos. Ed. Varela,São Paulo, 2000. 

OTSUBO, A. A.; LORENZI, J. O. Cultivo da mandioca na região centro-sul do 
Brasil. Dourados: EMBRAPA Agropecuária Oeste; Cruz das Almas, 2004. 

PEREIRA, A. S.; LORENZI, J. O.; VALLE, T. L. Avaliação do tempo de cozimento 
e padrão de massa cozida em mandioca de mesa. Revista Brasileira de 
Mandioca, Cruz das Almas, v. 4, n. 1, p. 27-32, 1985. 

SOUZA et al. Caracterização físico-química de farinhas oriundas de variedades 
de mandioca utilizadas no vale do Juruá, Acre. Acta Amazônica, Manaus, v. 38, 
n. 4, p. 761-766, 2008. 
 


