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A mandioca (Manihot esculenta Crantz) constitui importante suplemento alimentar
na dieta de grande parte da populaçao dos trópicos, sendo consumi das suas folhas e
tubérculos, bem como seus produtos derivados. Porém, possui como fator limitante a
presença de glicosídios cianogênicos, Iinamarina e lotaustralina. A pesquisa teve como
objetivo a identificaçao e determinaçao quantitativa dos níveis de cianeto em amostras
autênticas de folhas verdes e secas de Manihot esculenta Crantz e seus derivados. O
método baseou-se em hidrólise ácida, técnica modificada por OMOSAKO & MIDIO
(1988). As folhas de Manihot esculenta Crantz foram obtidas da Pastoral da Criança,
EMBRAPA e sítios nos arredores de Manaus, seus derivados de feiras livres, com
exceçao da multimistura fomecida pela Pastoral da Criança. Foram analisadas 240
amostras correspondentes a: folhas frescas (42); folhas secas (33); multimistura (45);
tucupi cru (20); tucupi cozido (30); goma (30); tapioca (20); beijú (10) e pé-de-moleque
(10). Teoricamente 1 mg de glicosídio cianogênico corresponde a 1 mg de cianeto. As
amostras analisadas apresentaram os seguintes niveis de cianeto expressos em média e
desvio-padrao em mg de CN/kg de peso: folhas frescas (38,26±13,91); folhas secas
(7,45±7,09); multimistura (2,98±2,69); tucupi cru (6,57±3,74); tucupi cozido
(l,98±0,59); goma (l,09±0.40); tapioca (l ,07±0,61); beijú (1, J 3±O,38); pé-de-moleque
(l,06±0,37). De acordo com os dados apresentados, considerando-se o grande consumo
de mandioca e derivados na nossa regiao, especialmente pela populaçao mais carente, e
conhecendo-se os riscos de toxidez (aguda e crônica), concluimos ser de imprescindível
importância a detecçao e deterrninaçao de cianeto em amostras de mandioca e/ou seus
derivados.
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