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ESTUDOS SÔSRE A FÁRINHÁ DE MANDIOCA

"Farinha d'água" e "Farinha sêca"

NELSON MARAVALHAS

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia — Manaus

INTRODUÇÃO

A cultura e industrialização da mandioca no Brasil são de
importância considerável. O volume do sua produção ultrap:issa
o dôbro da do milho (1). Do ponto de vista social e especialmente
para os Estados do l^orte e Nordeste do País, é de muito maior
significação do que o trigo e o milho. Se bem que, nos Estados
do Sul, grande parte da produção seja destinada à industria ou
à exportação, de maneira geral a mandioca é consumida em todo
o território nacional, como farinha. Nos Estados do Norte e
principalmente no Vale Amazônico, chega a constituir, prati
camente, dois terços da alimentação básica da população (2).

Os estudos analíticos publicados sôbre a farinha de mon-
dioca são geralmente incompletos (2, 3, 4, 5, 6), porém deixom
notar claramente tratar-se de um alimento-fonte exclusiva de
carboidratos e pobre ou paupérrimo noutros fatores alimentores.
\  A região amazônica é considerada "zona alimentar excep
cionalmente grave" (7) e situada entre os grandes territórios
mundiais da fome.

Josué de Castro (8), Lowensteín (9) e muitos outros consi
deram deficiente o regime alimentar do nortista, tanto quali
tativo quanto quantitativamente e, além de carenciado, monótono.

O panorama deficitário é tão cloro que ressalta aos olhos,
mesmo do leigo. A gravidade do problema é observada não
só no interior como, também, nas próprias cidades.

Recentemente, porém, o sociólogo Gilberto Freyre (10), pre
tendendo encontrar virtudes no cardápio comum do norte, ressal
tou a necessidade de reestudo da questão alimentar na região.

Reimpresso do REVISTA DE QUÍMICA INDUSTRIAL (Rio), 30 (353): 13-18,
setembro de 1961.



Í?í?í^ secas em estufa e pulverizadas a ÓÔ "meshs'' em moínhô
Wiley .

MÉTODOS

Umidade — Determinada em estufa o 105°C por duas
horas.

Cinzas — O material foi calcinado em cápsula de platina
até pêso constante.

Nitrogenados — Determinados por Kjeidahiização com
H2S04,~concentrado e sulfato de cobre e selenito como catali
sador.

Dextrinas e gomas — 10 gramas de farinha pulverizada
são suspensas em 195 ml de água destilada e agitadas por 30
minutos. Deixa-se decantar, filtra-se e tomam-se 20 ml do
sobrenadante para fazer-se evaporar numa cápsula~de porcelana
tarada. Alternativamente, e para obviar a filtraçõo tediosa,
pode-se centrifugar o sobrenadante. Dêste retiram-se 20 ml
que representam 1 g da amostra. O líquido é evaporado e o
cápsula é sêca em estufa a 105°C, resfriada em dessecador de
cloreto de cálcio e pesada. Do pêso encontrado subtraem-se o
ácido lático e os açúcares redutores porventura encontrados.

Açúcares redutores — Determinados como oro AOAC, 22.30.
Amido — Determinado de acordo com AOAC, 22.36 e 29.38.
Acidez — Pipetados 50 ml do sobrenadante da determinação

de dextrinas, já descrito, poro um becher, e titular com solução
N/10 de NoCH usando fenolftaleína como indicador. Expressar
em ácido lático.

Fibra crua — Como em 22.31, 32 e 33 do AOAC.
Fósforo — Determinado grovimètricamente com molibdato

e cclcinação a 450°C.

Cálcio — Macrométodo com o oxalato de amônio.

Magnésio — Como pirofosfato.

Ferro — Como em AOAC 6.8 e 6.10 modificado. A titu
lação final do ferro férrico foi feita com solução de ácido
ascórbico 1:1.000. A solução a ser titulada é aquecida pré-
viamente a 80-90°C.

RESULTADOS

Os resultados analíticos encontrados estão resumidos nos
quadros 1, II, III.



Amostras 1 2 3 4
%

5 6 7 8 Médias

Extrato Etéreo 0,53 0,46 0,67 0,57 0,51 0,66 0,83 0,33 0,57

Nitrogenados (N x 6,25) . 1,46 , 1,40 0,92 1,27 1,02 1,33 1,30 0,81 1,19

Dextrinas e gomas . . . . 9,50 11,80 15,50 9,90 12,22 15,34 23,10 15,15, 14,06

Amido (mais dextrinas) . . 91,08 92,50 91,50 90,50 l2,20 93,55 87,50 93,00 92,43

Acidez (como ácido lático) 0,62 0,74 0,46 0,35 0,57 0,46 1,10 1,09 0,67

Fibra crua . 3,48 2,39 5,55 5,60 3,00 1,81 6,70 2,28 3,88

Cinzas 2,07 0,94 1,10 0,99 1,17 0,86 1,30 1,50 •T27

Nitrogenados (N x 6,25)

Dextrinas e gomas . . . .

Amido (mais dextrinas) . .

Acidez (como ácido lótico)

Fibra crua

Cinzas

1,46 ,

9,50

91,08

0,62

3,48

2,07

1,40

11,80

92,50

0,74

2,39

0,94

0,67

0,92

15,50

91,50

0,46

5,55

1,10

4

0,57

1,27

9,90

90 50

0,35

5,60

0,99

0,51

1,02

6

0,66

1,33

12,22

l2,20

0,57

3,00

1,17

15,34

93,55

0,46

1,81

0,86

0,83

1,30

23,10

87,50

1,10

6,70

1,30

8

0,33

0,81

15,15,

93,00

1,09

2,28

1,50

Médias

0,57

1,19

14,06

92,43

0,67

3,88

1,24

QUADRO I

no material sêco a 105®C



Amostras l-o 2-0 3-0 4-0 5-0 6-0 7-0 Médios

Extrato Etéreo 0,44 0,42 1,30 0,30 0,42 0,54 0,34 0,53

Nitrogenados (N x 6,25) . 1,18 1,30 1,47 1,83 1,82 1,60 0,88 1,27

Dextrinas e gomas . . . . 16,42 9,63 10,30 14,03 10,13 12,00 13,37 12,55

Amido (mais dextrinas) . . 93,50 94,00 91,00 94,80 93,40 93,00 93,50 93,32

Acidez (como ácido lático . 0,40 0,82 1,14 0,54 1,23 0,94 0,70 0,82

Fibra crua 1,91 1,97 3,26 1,66 1,90 2,36 2,70 2,22

Cinzas 1,55 0,84 1,30 1,50 0,75 1,10 1,41 1,20

Nitrogenados (N x 6,25)

Dextrinas e gomas . . .

Amido (mais dextrinas) .

Acidez (como ácido lático

Fibra crua

Cinzas

16,42

93,50

0,40

1,91

1,55

U8 1,30

9,63

94,00

0,82

1,97

0,84

3-a

1,30

1,47

10,30

91,00

1,14

3,26

1,30

4-0

0,30

1,83

14,03

94,80

0,54

1,66

1,50

5-a

0,42

1,82

10,13

93,40

1,23

1,90

0,75

6-a

0,54

1,60

12,00

93,00

0,94

2,36

1,10

7-a

0,34

0,88

13,37

93,50

0,70

2,70

1,41

Médios

0,53

1,27

12,55

93,32

0,82

222

1,20

% no material seco a 105°C
00



QUADRO II I

CINZAS

DETERMINADOS D'ÁGUA

Fósforo

Cálcio

Mognésio

0,85 mg 0,82 mg

(por 100 g de farinha)

Os açúcares redatores foram determinados em algumas
amostras. Como os resultados foram muito baixos e de pc jca
significâncio, descontinuou-se a sua determinação. Os números
encontrados variaram entre 0,2 e 0,3% como glicose.

A umi::'ade variou de 9 o 15%, sendo êste teor o mais alto
encontrado nos produtos do mercado. As farinhas de fabricação
recínte continham 9 o 12% de umidade, observando-se em
poucos dias aumento de umidade até 15%.

Com o fim de melhor comparação, todos os dados fcrom
çxpressos em amostra sêca a 1G5°C. Para eventuais cálculos
dietéticos, deve-se pois tomar a média de 15% de umidade.

DISCUSSÃO

Examinando-se os quadros de resultados analíticos dos fari
nhas d'água e sêca, verifica-se o elevado teor de carboidratos, o
que torno êsse alimento como a mais rica fonte dêsse elemento
colérico. Proteínas em teores medíocres. As cinzas, porém,
apresentam um teor de 1,2%, o que, poro um produto vegetal,
é interessante (6). Entretanto, os análises por nós executadas
acusam teores medíocres de ferro, fósforo e cálcio, sendo que,
para êstes dois elementos, não são de todo desprezíveis.

De modo geral, os nossos resultados analíticos médios corres
pondem e são comparáveis aos encontrados pelos diversos autores
aqui citados (2, 3, 4, 5, 6).



Observe-se nos quadros de resultados a introdução de-duas
novas determinações ainda não geralmente aplicadas nas
farinhas : ACIDEZ e DEXTRINAS.

A acidez foi determinada com a seguínte finalidade : sendo
as farinhas, tanto d'água quanto o sêco, produtos de manipu
lação tecnológica empírica, sujeitas a contaminações de tôda a
sorte, êsse índice, eventualmente, poderia ter significância
particular. Exprimimos os resultados em ácido lótico. Não
discutiremos no presente trabalho o valor dessa determinação,
pois Isso constituirá investigação mais ampla do nosso laboratório,
em trabalho oro em elaboração, inclusive o determinação de
outros ácidos existentes nessa fermentação ou no próprio suco
da raiz.

Quanto à determinação de dextrinos, consideramo-la óbvia.
Sendo as raizes de mandioca, essencialmente amilóceas e a elabo
ração das farinhas em condições de umidade e. temperatura de
secagem de tal ordem capaz de despolimerizar o amido, era de
se pesquisar até que grau essa rutura das cadeias da amilose e
amilopectina poderia chegar.

Pelo comportamento dos farinhas de mandioca comuns com
relação à água fria ou aquecida, é lógico supor-se que o grau de
despolimerização do amido está muito elevado. A técnica, que
usamos para determinação de dextrina, dó-nos um resultado
parcial pois determina-se somente a fração dextrinizado, isto é,
os produtos de alteração do amido solúveis em água fria. Um
trabalho mais extenso e com técnica mais apurada, como o
determinação dos grupamentos redutores residuais, viscosidade,
determinação iodométrico da amilose, etc., está em elaboração
no nosso laboratório.

Do ponto de vista imediato, esta determinação apresento
interessantes resultados práticos. A digestibilidade das dextri
nos é indubitàvelmente muito maior do que a do amido intacto.

Uma das finalidades principais do presente trabalho era de
avaliar, qulmicamente, a razão de ser da preferência popular pela
farinha d^água. Uma inspeção dos resultados analíticos obtidos
mostra-nos que sòmente um dado poderá ser tomado como dife-
renciador entre os dois tipos ; a fibra crua que geralmente é
maior nas farinhas sêcas. Explica-se êsse índice pelo fato de que,
nas farinhas d'água, a casca é totalmente removida e a própria
raiz, estando amolecida, rala-se com mais facilidade, removen-
do-se-lhe em maior percentagem as fibras centrais. Nas farinhas
sêcas, a casca é apenas raspada, remanescendo grande parte
dela. Alem disso, a raiz, sendo mais dura, é ralada diretamente,
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è incorporada a massa grande porção das fibras centrais que sé
desintegram, em parte, nos rolodores.

Contudo, como têrmo de comparação absoluta, devem-se
utilizar as amostras ns. 1, 1-a, 2 e 2-a, que foram especialmente
preparadas nos moldes típicos. As outras, tendo sido adquiridas
no mercado, não são de todo representativas pelo fato seguinte :
dado a preferência popular pela farinha d'água, certo número
de fabricantes, especialmente os do Pará, incorpora parte de
massa d'água à massa séca, por ser a preparação desta de
maior rendimento. O odor característico fico assim incorporado,
e o produto mascarado. De qualquer modo um teor de fibra
crua acima de 3,0% induz a se classificar a farinha estudada no
tipo "séca".

Se se cornpararem. os resultados no quadro, as amostras 1
® 2, 1-a e 2-a ainda apresentariam outro índice de diferenciação:
ligeiro acréscimo de nitrogenodos no^forinhos sêcos. Êsse maior
teor deve-SGi' provàvelmente à pequena quantidade de casca
remanescente na massa da farinha séca.

Amostras de casca removida das raízes de mandioca, secas
a 105°C, revelam um teor de 6,7% de proteínas (N x 6,25).
Infelizmente o teor médio baixo de nitrogenodos não serve de
termo de comparação paro os produtos do mercado. Pequenas
variações ocasionadas por diferentes variedades, colheita e fato
res ecológicos, levam ò alteração de valores que ultrapassam os
limites de comparação.

Resta, então,, como único índice quimicamente determi-
nável para diferenciação das farinhas-d'água e séca, o teor^tle
fibra crua no tipo "sêca'V sendo mesmo êsse índice de valor
absoluto relativo, pois tipos "misturados" poderão mascarar o
resultado.

CONCLUSÕES

O escopo principal dêste trabalho, primeiro de uma série,
foi o de rever a composição dos farinhas de mandioca de preparo
original no Vale Amazônico e,'QO mesmo tempo elucidar a razão
de ser da preferência popular pelas chamadas "farinhas-d'água".

Os resultados analíticos confirmam, de maneira geral, os
dados referidos na literatura, demonstrando serem as farinhas
de mandioca apenas um alimento colórico, e por sinal o produto
alimentar de sua classe mais rico em carboidrotos.

Como fonte de proteínas e gordura, o valoradas farinhas é
pràticamente nulo, e, como reserva mineral, é medíocre.
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Nao se pesquisou ó potenciaí vitamínicc, mas, d se julgar
pelos dedos da literatura citada, também é urn alimento carente
de modo geral.

No nosso trabalho ressaltamos que, sendo as farinhas fontes
de carboidrato amiláceo ,deve ser considerado o grau de despo-
limerizaçõo a que está sujeito o amido durante o processo
tecnológico. As farinhas são em grande parte consumidas
"in natura", isto é, sem o prévio cozimento. Como se sobe, o
amido despolimerizado, especialmente na forma de dextrinas, tem
um índice de digestibilidade muito maior.

Quanto à outro finalidade do trabalho, ou seja o diferen
ciação entre "farinha-sêca" e "farinha-d'água", chegamos à
conclusão de que não há diferença plausível entre os dois
produtos.

A preferência popular pelo tipo "d'água"~deve ser levado
à conta de fatores organolépticos, especialmente ao sabor e
aroma butíricos normalmente observados.

RESUMO

êste trabalho teve por objetivo revisar o estudo analítico do composição
das farinhas de mandioca e em especial as fabricadas na região amazônica.
Igualmente procurou-se estabelecer uma relaçõo entre os dois tipos ce farinha
— "sêca" e "d'água" — devido à extraordinário preferência popular por êste
último tipo.

Chegou-se ò conclusão de que, de modo geral, não há diferença química
distinguível dos dois tipos, a não ser um teor ligeiramente mais elevado de
fibras no tipo "sêca" e cuja razão é explicado no trabalho.

Concebe-se, entõo, o preferência c'os consumidores pelo tipo "d'água",
unicamente devido ao ligeiro sabor e aroma butíricos que se observam nas
farinhas-d'água.

S U M M A R Y

The purpose of this paper was to revise the analytic stu.'y of the
composition of monioc meals, and especially as to their manufocture in the
Amazonion region, together with on ottempt to estoblish o relation between
the two types of meai, namely : dry meai (farinha seca) and water meai
(farinha d'água). The study of this relotionship is extremely interesting due
to the marked preference shown by consumers for the farinha d'água.

The conclusion arrived at, generally speaking, was that there is no
opprecioble chemical difference between the two types of meals, exccpt for a

12



siio^tly iarger percentoge of fibers in the dry meai; the reoson of this is
token up and explained in this poper. —

It is supposed then, that the consumers' preference for "farinha d'água"
over "farinha seca" may be traced petíiaps to its buttery flovor and taste.
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ALTERAÇÃO NA ESTRUTURA DO AMIDO DAS FARINHAS
DE MANDIOCA

NELSON MARAVALHAS

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia — Manaus

As farinhas.de mandioca (Manihot sculenta Cranz) consti
tuem o alimento básico das populações do Vale Amazônico e
entram em substancial proporção no^cardápio do restante da
população brosptleira. São um alimento primordialmente carboidra-
tado, sendo pobres ou paupérrimos nos outros fotôres nutricionais.

As farinhas preparadas na Região Norte do País diferèm,
no seu aspecto externo, dos que têm uso geral no Sul. Geralmente
as do Norte são grosseiras, mais escuras e algumas amare'as.
As do Sul são mais claras e finas. Dois processos tecnológ-cos
empíricos são empregados na sua preparação e dão prodi tos
distinguidos no mercado pelos designações "farinha sêca" ou
"branca" e farinha d'água" O'primeiro tipo é o de uso geral
em todo o País, com pequenas variações regionais. O segundo
tipo — "farinha <í'água" — é de uso qüose que exclusivo d©
Vale Amazônico.

Em um trabalho anterior (1) descrevemos sumàriomente os
dois processos. Nesse mesmo trabalho fizemos um estude
analítico das farinhas típicas da região amazônico e no qual
procuramos, também, esclarecer a preferência popular pelo
chamado tipo "d'água".

Abaixo transcrevemos os resultados analíticos médios de
grande número de amostras. não ser pelo teor ligeiramente
mais elevado de fibra-bruta, nas farinhas sêcas, não se notará
diferença fundamental na composição de ambos os tipos. O
único caracter plausível para justificar a preferência pelo tipo

(*) Reimpresso da revisto Engenharia e Química (Rio) XIV (2) : 19-25,.
morço-cbril, 1962.
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"d'ógua" é o aroma butírico mais ou menos acentuado, obser
vado geralmente neste tipo e que provém do moceroção prévia
o que se submetem as raízes.

QUADRO 1 (-:

DETERMINADO
1

''sêco" i "d'água"
Extrato etéreo 0,57 0,53

Nitrogenados (Nx6.25) . . . . 1,19 1,27

Dextrinas e gomas 14,06 12,55

Amido (mõis dextrinas) . . . . 92,43 93,32

Acidez (com ácido lático) . . . 0,67 0,82

Fibra bruta 3,88 2,22

Cinzas 1,24 1,20

Note-se no quadro I que as dextrinas (material solúvel sepa
rado por filtroçâo e/ou centrifugaçõo e excluído de ácidos e
açúcares redutores), variam ligeiramente, sendo os limites máxi
mos e mínimos dessa variação coincidentes nos dois tipos, o que
não acontece com a fibra bruta que sempre é mais elevada na
farinha sêca. No trabalho referido (1) são analizados as causas
dessa variqção.

Como, evidentemente, é ao teor de dextrinas que se devem
atribuir as qualidades intrínsecas das farinhas, julgamos inte
ressante investigar até que ponto foi alterada a estrutura do
amido original e qual das duas frações — amilose e amilopectina
— era mais profundamente modificada durante o processo
tecnológico o que foi submetido. Lembramos de que em ambos
processos os raízes descascadas e desagregadas são prensados
para eliminar o excesso de água e em seguida "secas" ou "tor
radas" em fornos planos e abertos sôbre fôgo direto. Êsses fornos
são de chapas de ferro, cobre ou de tijolos.

MATERIAL E MÉTODOS

// — Amostras médias de farinhas típicas "d'ógua"e "sêco", foram pulverizadas a 150 meshes e extraídas com
álcool de 80%, como recomendado por Diemair e Hufnogel (2),
em percolação, durante 24 horas a fim de extrair açúcares e
gorduras. Uma lavagem final com álcool absoluto completa a
extração, O material foi sêco em estufa de vácuo o 70°C.

(*) Extraído do trabalho anterior do presente publicoçõo.
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Amido — As raízes de mandioca recém-colhidas são pas
sados no liqüidificador, com o dôbro do pêso de água, expremidas
em pano e os líquidos turvos deixados decantar por uma hora.
Descartou-se o sobrenadonte e o amido depositado foi ressuspenso
em água destilada e passado por uma peneira de 325 meshes.
Deixa-se decantar e novamente ressuspende-se por duas vêzes
com água destilada. O produto final seca-se em estufa a 60°C,

Amido recuperado da farinha — Usou-se uma variação da
técnica de Greenwood e Thomson (3), para grãos de cereais.
As amostras médias de farinhas d'água e sêca são suspensas em
água e adicionadas de 1 ml de toluol para evitar desenvolvimen
to bacteriono e passcdos no liqüidificador. A suspensão coo-se
em pano e deixo-se assentar por duos horas. Os líquidos são
decantados e o amido bruto ressuspenso em água dstilada. A
suspensão peneiro-se em 325 meshes e deixa-se decantar. Ressus
pende-se, novamente, duas vêzes ern água destilada e decan
ta-se. Finalmente, centrifuga-se a massa ressuspenso duas
vêzes em álcool-absoluto. O resíduo'^seco-se em estufa a
vácuo a 70°C.

Não se fêz o tratamento salino por ser desprezível o resíduo
protêico do produto.

"Massas de mandioca" e "slices" — As raízes foram roladas
num ralador doméstico, espremidas em pano e o massa foi sêca
em estufo de vácuo o 70°C. Os "slices" foram cortados transver
salmente das raízes descascadas e sêcas também em estufa de
vácuo a 70°C.

Os moteriois obtidos foram pulverizados e extraídos em
Soxhiet com álcool etílico de 80%. A secagem final foi efetuo-

\ do o 100°C.
Isolamento do amifose de mandioca — Vários métodos

podem ser usados poro o fracionomento do amido (3, 4, 5 e 6).
A omilose do mandioca é fàcilmente precipitada pelo timol.
Suspendem-se 8 gramas de amido em pouco água e despeja-se
para dois litros de água em fervura. Agita-se por 2 horas,
mantendo-se o temperatura o 95-98°C. Baixa-se a temperatura
para 60° e, nesse ponto, juntam-se 3 gramas de timol.
Deixa-se repousar por 48 horas na temperatura ambiente. Decan
ta-se o sobrenadonte e o depósito floculoso é centrifugado a
3.500 r.p.m. Deconto-se o sobrenadonte e ressuspende-se o
depósito com água saturada de butanol e torna-se a centrifugar.
Despreza-se o sobrenadonte e o resíduo é redissolvido em água
destilada e reprecipitado com butanol. Êste precipitado é lavado
com butonol-águo e centrifugado posteriormente, por duas vêzes.
O resíduo é retirado, secado em estufa a vácuo e é suficien
temente puro.
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Estimativa da amílose pela reação azul ccm o iodo — Embora
se considere o método eletro-titrimétrico moic preciso, o estimati
va da amilose pela reação azul com o iôdo é suficientemente
exata para os nossos trabalhos. As técnicas de Kerr e Trubeil,
conforme descritas por Diemair e Hufnagel (2) foram adaptadas
para êste trabalho. Preliminarmente usou-se uma curva padrão
relativa considerando-se o amido de mandioca, preparado confor
me a descrição acima, como 100% de amilcc2 Posteriormente
usamos a curva padrão construída com omilo^e pura. Os resul
tados relativos concordavam perfeitamente.

Pesam-se lOOmg de amido e das farinhas prèviamente
tratadas,,como se descreveu, em um becher de 25ml de capaci
dade, juntam-se 6,66 de NaOH N e, com agitarão freqüente,
deixa-se agir 24 horas, na temperatura ambiente. Passa-se para
um balão volumétrico de 2 litros, juntam-se mais ou menos 1.500
ml de água e adiciona-se HCl N até pH 5,00. Juntam-se à solução
20 ml de reativo de iôdo (5g de iôdo e 7,5g Kl paro 1 Ijtro).
Completa-se o volume e agita-se. Dilue-se uma parte desta
solução com uma parte de agua destilada e desta última diluição
tomam-se aliquotas da solução da amilose para a construção da
curva standard. O material em exame é comparado diretamente
desta diluição. Usou-se um fotocolorímetro Lumetron com filtro
n.° 630.

Grau de polímerizoção (DP) — Para a avaliação do grau
de polimerização (DP) usou-se o método de Meyer (2), também
utilizado por Diemair e Hufnagel (2) com ligeiras adaptações.

Uma curva standard foi preparada com maltose na seguinte
seqüência: em Erlennieyer de 100 ml com rolha esmerilhada
colocou-se uma série da solução de maltose contendo de 0,2 o
2,0mg por 2ml. Juntou-se Iml da solução a 1,5% de Ácido,
3, 5- Dinitrosolicílico (Eastman Kodak) e 1 ml de NaOH 6/n!
Aquece-se por 30 minutos a 65°C. Resfria-se rapidamente ê
juntam-se 20ml de água bidestilada. Prepara-se na mesma ocasião
um "blank" sem maltose, porém, exatamente nas mesmas condi
ções. Medir a transmissão no fotocolorímetro Lumetron usando
filtro n.° 530.

Determinoção — Para a reação com o material (amido ou
farinhas), "blanks" especiais deverão ser preparados como se
segue :

150 mg da farinha são dispersadas em 3ml de água bidesti
lada, e, sob agitação, junta-se Iml de solução 6 N NaOH leva-se
ao aquecimento durante 30 minutos a 65°C, resfria-se, e junta-se
1 ml de solução de 3,5 - Dinitrossalicílico. Dilui-se com 19ml
de água bidestilada, e centrifuga-se 5 minutos a 5.000 r.p.m.
Ao mesmo tempo prepara-se o material em exame do mesmo
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modo como o "blcnk" sendo què se adicionam só 2mÍ de ágüd
e logo o reativo (Iml do solução 3, 5-Dinitro) e a dMuiçõo final
é feita com o adição de 20ml de água bidestilada.

Para a determinação do DP do amido de mandioca usamos
400mg de amido, 4ml de água e 2ml da solução 6 N de NaOH,
ajustando-se o resto da solução de modo a ser comparável à
solução final e ò curva standard. O "blank" também foi ajus
tado nessas condições. O grau de polimerização é calculado por :

pêso do polissacarídeo
DP == 2 X

pêso do moltose

Temperofuro de gelotínização — Como indicado por Schoch
e Maywold (9), utilizamos a placa aquecida do microscópio Kofier,
para determinação do ponto de fusão. Uma gôta da suspensão
do amido é colocada numa lâmina e c(^erta por lamínula. A
vários temperaturas conta-se o número de grânulos que perdem
a sua birefringência. Tomamos como temperatura média aquela
em que 50% dos grânulos foram atingidos.

RESULTADOS

Com o finalidade de comparar os produtos da mandioca
(farinhas) revisamos, com os métodos acima indicados, as proprie
dades do amido de mandioca isolado neste laboratório. Diversas
amostras foram preparadas com variedades cultivadas na região.

Confi'eúdo de amilose do amido — Conforme se pode obser
var na literatura, o teor de amilose para o amido de mandioca
varia entre 17 e 18%. Com o método colorimétrico usado neste
trabalho encontramos o teor médio de 17,5% com variações
muito pequenas. A curva standard foi construída com amilose
isolada, conforme descrição em material e métodos.

Grau de polimerização — DP do omido — Surpreenden
temente o DP do amido obtido no nosso laboratório é da ordem
de 1.900.

Temperatura de gelafinizoçõo — Foi observado para o
amido que ò temperatura de 62°C 50% dos grânulos perderam
birefringência. Nas amostras do amido extraído das farinhas
a temperatura foi ligeiramente inferior ou seja 61 °C. Fato
curioso é que os grânulos de amido isolado das farinhas apresen
tam-se mais ou menos deformados e com muito pouca refrin-
gência, a qual somente reaparece ao levantar-se a têmperatura
entre 40 e 50°C.
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Resultados comparativos — Ôs teores de amilose é ò valor
DP dos produtos analisados são tabulados a seguir:

QUADRO I :

Produto 1 DP 1 Amilose %

Amido intacto A | 1.900 1 17 5

Amido intacto B | 1 .910 1 17,5

Amido isolado de farinha sêca .\ 666 1 11,0

Amido isolado de farinha d'águal 740 1 11,5

Massa (amido 92%) \ —  1 16,0

Siice-crú (amido 91,5%) . . .] —  1 16,0

Slice-mocerodo (amido 91%) .| —  1 15,8

Farinha sêca 1 | 230 -1 . 7,1
Farinha sêca 2 | 240 1 —

Farinha d'água 1 | 310 1 8,6

Farinha d'água 2 | 350 1 —

Os resultados acima tabulados representam média de

diversas determinações em duplicata.

DISCUSSÃO

Utilizcndo-se os métodos acima descritos nas simples deter
minações do DP e do conteúdo de amilose do amido original da
mandioca e comparando os resultados obtidos com os mesmas
determinações nas farinhas, facilmente se podem avaliar as
grandes alterações produzidas no amido desses produtos e ocasio
nados pelo processo tecnológico empírico utilizado no sua
preparação.

Provável mente, devido ao impacto do massa de farinha
úmida na chapa do forno de secagem, há umò gelatinização
prévia de quase todo o amido e, o aquecimento prolongado, o
oxidoção devida ao constante revolvimento da massa, a ação
débil dos ácidos orgânicos nelas contidas, etc. ocasionam uma
alteração mais ou menos profunda, pois, além de não ser uma
secagem normal, há ainda uma parcial torrefação, ocasionando,
então, dextrinizoção de porte do amido. No quadro de análises
de nosso trabalho anterior (1), vê-se que nos produtos do mercado
os dextrinos (material solúvel) estão compreendidas entre os
limites de 9,5% o 23,1 %.
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Ô amido extraído dos farinhas, peío método descrifô,
completamente livre de substâncias solúveis, revela -uma profun
da alteração. O exame microscópico mostra-nos os grânulos de
amido parcialmente rompidos e desprovidos quase totalmente
de birefringência, que somente é readquirida com o elevaçõo do
temperatura. Entretanto o temperatura de gelatinizaçõo, pelo
método utilizado, nõo se afasto muito do normal 62° contra 61°
no amido alterado. Greenwood e Thomson (3) comparando os
amidos extraídos de cevada natural e cevada maltada encontram,
pelo mesmo método, uma diferença de 4°C ü mais para o amido
de cevada maltada.

Curioso é observar-se que paro um amido assim tão alterado
o DP ainda continue sendo alto. Note-se, entretanto, que o
amido de mandioca tem inicialmente um DP elevado.

Nos farinhas, também, o DP observado apresento números
relativamente altos quando se compara com produtos de batata
descascada sm condições mais cont«soladas. Diemair e Hufnagel
(2), usando os mesmos métodos por nós empregados, encon
tram para as batatas dessecadas DP entre 134 e 170. Deve-se
considerar entretanto que o DP inicial do amido de batatd é de
ordem de 1.250 contra 1.900 da mandioca.

Examinando-se o Quadro II observa-se uma baixa conside
rável do omilose, quer no amido isolado das farinhas, quer nelas
próprias. Já no trabalho referido de Diemair e Hufnagel (2),
nas batatas dessecadas não houve pràticomente destruição de
omilose, como também não há destruição de omilose da man
dioca quando a dessecação é feito de modo controlado.

Embora não se possam comparar os métodos tecnológicos
empregados no secagem dos produtos de batatas e na elaboração
das farinhas, pode-se concluir que a fração omilo-pectina da
mandioca é, de certa maneira, mais resistente do que a respectiva
da batata, sendo a omilose daquela entretanto, mais susceptível.
De qualquer forma ambas as frações são profundamente alte
radas na fabricação da farinha da mandioca e é a essas alte
rações que se devem atribuir as qualidades organoléticas e as
propriedades físicas das farinhas.

RESUMO

O autor, examinando o grau de polimerizoção (DP) pelo método de
Meyer, e avaliando os teores de omilose dos produtos do mandioca — farinhas
regionais do Vale Amazônico — chego à conclusão que os processos tecnoló
gicos empíricos, utilizados no suo elaboração, levam o alterações bastante
profundas na estrutura do amido original. Tanto o fração omilo-pectino,
quanto o omilose, são bastante atingidas. O autor comporondo com dados
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de Diemoir e Hufnagel, em estudos dos produtos dessecodos do batotd,
conclui que o froção amilopectino do mon loco é resistente ao tratamento
térmico do que o respectiva da batoto. A fração or..;!ose de mandioca, porém,
parece ser mais susceptível ao processo empírico, res.stindo bem, entretanto, à
secagem controlada.

S U M M A R Y

The author, studying the degree of polimerizotion (DP) by Meyer's method
and determining the yields of omilose in the cassava products (meai flours of

the Aitjazon Volley), orrives at the conclusion thot in the empiric technologicol
process of its elaboration, a substontiol olterotion in the structure of the

original storch is observe-d. Amilo-pectin and omilose are both very modified.

The author, in comparing dato from Diemcir and Hufnagel cn studies of
dried pototo products, concludes that the amilopectin fraction from cassava is
more resistent to thermal treotment thon a respectivo froc-tion from potatoes
The cassava omilose appears to be more susceptible.
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o PANORAMA ALIMENTAR DA AMAZÔNIA (*)

Enriquecimento da farinha d|3 mandioca — introdução da soja
no hábito alimentar do amazônido.

NELSON MARAVALHAS

Em recente relatório à Organização Pon-Americona de
Saúde, o Dr. J, M. Bengoa, Consuitgj' de Nutrição do Repartição
Sanitário Pdh-Americana, expondo o gravidade do problema
alimentar na América Latina, analisa algumas de suas causas e
indica, de um modo bastante geral, algumas medidas a serem
tomadas com urgência. E' óbvio que os razões primeiras do
grande problema não foram por êle abordados.

O crescimento da população da América Latina é um dos
mais altos do mundo. Nado menos de cinco milhões de bocas
são acrescidas anualmente e ainda que a produção de alimentos
em média acompanhasse esse aumento, o que não é exato poro
a maioria das regiões latino americanas, a quantidade de alimen
tos disponível seria a mesma, significando daí a perpetuc^^ão
do problema.

Na região amazônico o fenômeno apresenta-se muito
seriamente. E jó o era antes. Dante Costa, em 1948, classi
ficou-a de "zona alimentar excepcionalmente grave" situando-a
entre os grandes "territórios mundiais da fome".

O regime alimentar da população do vale é considerada por
Josué de Castro, Lowenstein e muitos outros grandes nutricionis
tas como altamente carenciado, qualitativa, e quantitativamente
e sobretudo monótono.

Por outro lado, condições ecológicas "sui generis", economia
rudimentar e questões tecnológicas e agrícolas não estudados
racionalmente na região, tornam o problema de solução muito

(*) Conferência pronunciodo no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia
(INPA), em 15 de março de 1962.
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compíexa. Há a considerar também o cimento da popuiaçao a
par de pequenas modificações, não plcnificodas, nq econornio
regional, agravando paulatinamente a situação.

Do ponto de visto de alimentos, pr-priomente. dito,, obser
va-se ern todo o Vaie, a preponderância do consumo de farinha
de mandioca, CDnstituindo-se a mesmo na base essencial da
alimentação Como complemento, faz-se uso moderado de peixe
fresco ou salgado, corne de caça e fruto- silvestres da estação.
Uvos e leite entram muito raramente e em proporções medíocres.

Fenômenos de carência proteica são de menor incidência
ern populações habitando os margens dos grandes lagos (Rio
bolimoes) cujo piscosidode anual é de maior duração. Alguns
autores precipitadamente querem generalizar o fato isolado,
diminuindo, assim, o valor dos observações de Josué de Castro
e outros.

(D baixo consumo de proteína animal é geral, ̂ endo -ela
tarnbém uma das causas básicas da desnutrição. Em alguns
países consomem-se mais de óOg de carne por dia. Na América
Lotino, Gntretonto, oscilo entr© 10 o 20 g s6ndo cjug, em olguns,
é menos de ip g diários. Não possuimos números exatos porá
o nossa região, mas sabemos obviamente que são, também
muito bc;xc3. ' ,, '

A deficiência proteica no cardápio dos latino-americanos é
cousa inconteste, resultando no mais grave problema nutricional
dos habitantes desta região do Globo. E, como muito bem
acentua o Dr. Bengoa, é a essa carência que se devem muitos
casos de morte por desnutrição. Noutros casos reduz a resis
tência orgânica a tal ponto que a morte resultará em conseqüên
cia de qualquer doença infecciosa.

O quadro descrito adapto-se ao Brasil como porte integrante
da América Latina.^ Enquanto que no Sul do País a carência de
proteína animal não atinge proporções alarmantes, na região
Norte elo é de suma gravidade.

Urgem medidas imediatas. "Estamos no limiar de uma faze
decisiva, dependendo o sobrevivência das futuras gerações do
que agora se fizer". Não nos cabe aqui apontar aquelas medi
das. J^ara isso organizações de cúpula nacionais e internacionais
deverão plonificá-los. O máximo que poderemos fazer é apontar
detalhes ou pequenas soluções regionais.

De início estará bem claro que uma solução propondo
aumento imediato de proteínas animais seria inexequível pois
nesse terreno qualquer projeto seria necessariamente a longo
prazo. ̂ Além disso, poro produzir animais, antes de tudo, é
necessário produzir vegetais. . .

24



Se bem que as condições "sul generis'' do solo e clima da
região amazônica sejam escassamente estudadas e, aparen
temente, com problemas próprios, o pouco de experimentação
de que dispomos já permitirá atacar a questão do aumento do
produção agrícola e melhoramento de sua qualidade de maneira
imediata e com relativo êxito. Experimentação de novos espécies
e variedades a serem introduzidas caberá em um plano o longo
prazo do próprio Govérno, através de suas estações experimentais.

Como já dissemos, o base nutricional da população amazo
nense é o mandioca, na sua forma de farinha, complementada,
mui pobremente, com peixe, corne, etc. de acôrdo com a estação
do ano. Como fonte de vitaminas : — as fruins regionais da
estaçõo.

Entre a população do Vale há a crença generalizada sòbre
falsas virtudes nutricionais atribuidas ò mandioca e seus produ
tos. Gente mesm® de nível intelectual 'íhais elevado acredito
em tal abusão. Enrão, sem nenhuma razão plausível, a chamada
"farinha d'água" é tida como excepcional.

Estudos científicos, porém, sobre os farinhas, eram esparsos
e muito incompletos. No Instituto Nacional de Pesquisas da
Amazônia, em trabalho de revisão sôbre o composição dos
farinhas regionais e, sobretudo, procurando aclarar a diferença
entre "farinha d'água" e "farinha sêca" comprovamos o absoluta
falta de razão desta abusão. Do ponto de visto químico não há
diferença alguma entre farinha "d'água" e "sêca". Algumas
propriedades organolépticas variam ligeiramente e, muita vez,
nem isso.

Análise média de farinhas regionais (15 amostras)

DETERMINADOS farinha sêca % farinha d'água %

Gorduras "0,57 0,53

Proteínas 1,19 1,27

Dextrinas 14,06 12,55

93,32

2,22

1,20

Amido (mais dextrina) . .

Fibra crua

Minerais

92,43

3,88
1,24
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Ouanto ao voior nutritivo a concíuiqo final foi esta * —'
alimento exclusivamente energético, po^ré^imo em proteínas,
sais minerais e fatorirs de crescimento (vitaminas).

Mas voltemos ao "ieit motiv" dêste trabalho —^ farinhas e
outros produtos de mandioca. Do ponto de visto psicológico e
social, quem se atrever a modificar dròsticamente o regim^^
alimentar de um povo estará irremediavelmente condenado ã
trocasso. Jornais o amazonense substituiria sua farinha d'água
por alimento alienígena, ao menos de imediato.

Q quadro serio outro se elo fôsse modificada no seu valor
nutritivo sem alteração sensível no sèu paladar e aspecto. E foi
precisamente êste problema que resolvemos enfrentar. E fizê-
rno-lo Qom êxito. Podemos anunciar o enriquecimento das fari
nhas de manoioca em proteínas, sais minerais e vitaminas
conservando completamente as suas qualidades intrínsecas.

Já em 1958 a Associação Brasileira de Luta Contra a Fome
(Ascoforn), sob o presidência de Josué de Castro, lançou uma
técnica de enriquecimento da farinha de mandioca com concen-
trado de vitaminas e farinha de soja. Partindo de um ponto
de visto certo e com algum sentido social, a Ascofam procurou
enriquecer o alimento básico dos regiões Norte e Nqrdeste ou
seja a farinha. A técnica consistia simplesmente em misutrar
os ingredientes vitammicos e farinha desengordurada de soja em
po com farinha de mandioca comum em um misturador.

Com o técnica acima obtém-se um produto realmente enri
quecido, porem de aspecto diferente, com muito pó, o que de
certo maneira, desagrada o consumidor.

A nosso técnica, que exporemos logo mais, entretanto,
fornece a farinha enriquecida ou complementada sem alterar ó
aparência tradicional do produto regional.

De princípio pensamos em incorporar às farinhas um produ
to rico que fosse proprio do região e pensamos na Castanha do
Para a agora chamada Castanha do Brasil, excelente produ
tora de um oleo finíssimo, elevado teor de proteínas inteiramente
assimiláveis pelo homem, sais minerais e vitaminas e possuidora
de sabòr deliciçso.

Infortunodomente, o castanho, hoje, vale o seu pêso em
ouro. Mesrno projetando-se o suo utilização integral os prêços
de seus produtos seriam proibitivos. Sòmente o cultivo da
castanha poderia evitar êsse inconveniente. Inexplicável mente
os brasileiros, o não ser honrosa exceção, ainda não pensaram
sériamente nisso. Talvez, agora com a África anunciando suo
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primeira produção de Castanha do Brasil, nossos homens de
negócios venham a se interessar.

Nõo tendo sido encontrado um produto regional satisfatório,
voltamos nosso atenção poro o soja — êsse vegetal maravilhoso
que através do mundo é conhecido pelos seguintes epítetos :
"ouro do solo", "oitavo maravilha do mundo", "carne sem osso",
"grão sagrado" e muitos outros. Há um ditado oriental que diz :
"Quem tem soja tem carne, leite e ovos".

Poderemos com o soja preparar um produto que, conser
vando o aspecto dos farinhas d'água e sêca, enriquecida de
proteínas contendo todos os omino-ácidos essenciais ao homem,
rico em sois minerais e em fatôres de crescimento.

Além de não alterar as qualidades organolépticas das tradi
cionais farinhas, o nosso produto não apresento qualquer proble
ma de ordem tecnológica, podendo o homem de nossa região
continuar a preparar o seu alirriento como anteriormente fazia.

Antes cfê indicarmos a prática"®do processo tecnológico do
incorporação de soja às farinhas, devernos esclarec^ alguns
dados essenciais sôbre a composição da soja e da mandioca.

Como já dissemos anteriormente, a mandioca e seus produ
tos são alimentos unicamente energéticos. Não fazem crescer,
não suprem de vitaminas e o seu uso exagerado em desequilíbrio
com os outros fotôrés nutricionois levo o perturbações de ordem
fisiológica muito graves.

A soja, por outro lodo, é um alimento riquíssimo em, prati
camente, todos os elementos nutritivos. Seu uso in-natura ,
entretanto tem limitações. E' relativamente oleoso e e portc^or
de um sobôr poro muitos considerado desagradável. Nos poises
orientais, porém, a arte culinária prepara com a s^o urn numero
ilimitado de pratos, muitos dos quais deliciosos. Com esse grão
maravilhoso fabricam-se Teite, queijo, mòlhos, panquecas,
sopas, etc.

Devido ao constante problema do fornecimento de carne
em quase todo o mundo, inclusive no Europa e na América do
Norte, o soja foi introduzida no Oriente e hoje foz porte essen
cial do programa alimentar "estratégico de todos êsses poises.
Foi qráços à soja que a Alemanha durante o última guerra nõo
sofreu fome. Os exércitos norte americanos e os próprios
soviéticos tinham-no como constituinte obrigatório no seu car
dápio de componho. E agora, em plena paz, quase toda a
farinha de trigo dos Estados Unidos está enriquecida obrigato
riamente com o 3 a 5% de farinha de soja desengordurada. E
a grande noção americana possue excesso de produção de trigo.
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Na Alemanha, o farinha de soja tem um consumo normal bastan
te mtenso, podendo-se já considerar trodicõo o seu uso no
alimentaçoo.

Naturalmente, e por motivos óbvios, a :;oja tem seus inimigos
Alguns autores, baseando-se em observaçõc^s antigas e hoje sem
significado, procuram contra-indicá-la por conter certo princípio
tido como toxico. Contra êsses argume-tos basta opor-se o
fato de que durante milênios os grandes povos do Oriente
longínquo têm na soja a sua base nutricional. . . Além do mais
esse princípio tóxico — uma proteína _ é destruída pelo
simples cozimento ou em qualquer das fases tecnológicas a que
esta sujeita na sua utilização.

Os orientais, com a sua experiência milenar, preparam os
alimentos partindo do grão O Ocidente, porém, com o formi
dável arsenal tecnológico moderno de que dispõe, industriali
zou-o de tal maneira que todos os produtos que êle pode fornecer
soo separados completamente. Os grandes moinhos modernos"
tornecem-nos farinhas de alta qualidade, sem sabor e sem cheiro
capazes de entrar no cardápio do mais exigente "gourmet". Um
oleo finíssimo está aí à disposição dos "mestres cucos" e o
industria dispõe de extraordinários produtos derivados que vêm
facilitar uma série de processos industriais.

Felizmente no Brasil, nos Estados do Rio Grande do Sul e
?  Í° possuímos organizações moderníssimas produzindo

tocos esscs derivados.

Os Sindicatos dos Moageiros de Trigo já se dispuseram o
fazer campanha em prol do incorporação da soja ao pão de
trigo, em substituição ò errônea adição da raspa de mandioca.
Esta, que teve a finalidade de economizar divisas, trouxe mais
prejuízos do que vantagens. Raspa de mandioca é produto de
exportação. Como tal é, ela mesma, fonte de divisas Raspa de
mandioca abcixa o valor nutritivo do pão, diminue o seu rendi
mento e prejudica enormemente a qualidade intrínseca do pão
A adição de soja faz exatamente o contrário e ela agora sendo
nossa trará dupla economia de divisas, permitindo a exportação
do excedente de raspa.

Muito bem. Com êsses esclarecimentos vamos a outros.
Na alimentação diária um homem adulto tem necessidade de
cêrca de uma grama diária de proteínas por quilo de pêso. (Um
homem de 70 quilos teria de comer mais de 5 quilos de farinha
de mandioca pura por dia para atender suas necessidades.. .)
Além de quantidade de proteína êle tem de levar em conta a
qualidade dessa mesma proteína. Como constituintes das molé-
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cuias das proteínas existem umas substâncias designadas por
omino-ócidos, em número de 25 naturais e dos quais 8 são
essenciais, isto é, não são sintetizados pelo organismo animal,
deverrdo, portanto, serem pre-fobricodoS". Êsses omino-ócidos
existem nos carnes em proporções adequadas. As proteínas
vegetais são em geral deficientes num ou noutro omino-ócido
essencial, o que nos levo o nunca prescindir na alimentação de
corne, leite e ovos. .

A soja, entretanto, êsse "presente dos céus" como dizem os
orientais, é completa nêsses elementos.

Falamos no início que o base essencial da alimentação do
homem do Vale Amazônico é o farinha de mandioca comple
mentada por algum peixe, carne fresca ou conservada,
complementação é a tentativa expontânea de equilíbrio nutricio-
nol. O caboclo ribeirinho pode fazê-lo mais ou menos facilmente,
mas o trabalhador nos concentrações das cidades e em certas
atividades como o do cortador de seringa, jnadeiras, e outros,
terá mesmo é de comprar no mercado ou no aviador o suo fração
de proteínas.

E se fizermos um balanço entre os preços dos alimentos
e os níveis de salários atuais, veremos que todo o salário de uma
família será suficiente apenas para a aquisição de parte da
proteína necessária. Resulta, então, o desequilíbrio alimentar
inevitável. Farinha mais água e íraços de profeínas !. . . E como
consequêncio, todo a goma de efeitos da subnutrição.

*  * *

A pergunta poderá surgir :

'  A soja pode ser cultivada*no Amazonas ?
— Pode sim. Existem mais de 300 variedades de soja

adaptando-se òs condições mais diversas de solo e clima. Peque
nas tentativas têm sido feitas em vários lugares da Amazônia.
E' claro que os nossas estações experimentais deveriam executar
um plano intenso de escolha das variedades mais apropriadas à
região. Um único problema, informa-nos o Instituto Agronô
mico do Norte, apresentou-se até agora : a rápida perda do
poder germinofivo dos sementes. Êste é, entretanto, um proble
ma _e não difícil solução e que o próprio IAM pode tomar a seu
cargo.

Poro confirmar a nossa afirmação, bosta correr os colônias
japonêsas em tôrno de Manaus e verificar produção constante
de soja. Infelizmente, não há ainda mercado poro elo. Os
joponêses cultivam-no para uso próprio e poro conservação de
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sementes. Usam uma varideade importada do Janão com os
propnos imigrantes, e que se comporta aü-niravelmenté bem no
Amazonas ha mais de 30 anos.

A Introdução do soja ao hóbito alimentar do amazonense,
conta com um handicap" muito favorúvel _ qs colônias
japonêsas. Elas poderão ensinar as diversos maneiras da utili
zação da soja no alimentaçao hurnana; como preparar as cente-

permite''faz°er~ ' ^ leguminosa
Igualmente, grande ojuda podem dor ao cultivo e escolha

de variedades. Cabe as outoridodes do setor agrícola dos
governos dor o primeiro posso.

Enriquecimento cfos farinhas mandioca
Primeiro método

.  vamos òs farinhas de mandioca e sua complemen-taçoo No Rio Grande do Sul e em São Paulo já existem grandes
moinhrs preparondo farinha de soja desengordurada e tôda a
serie de sub-produtos. Para a complementaçõo das farinhas de
man-lDca é vantajoso que a soja esteja já manuftffurada nO
tormo de farinha desengordurada. Destarte, ela vem sem gôsto
sem cheiro e ssm excesso de gordura, o que, para a nossa região
de clirr.a quente, é de extrema vantagem. E é nessa forma de
farinha- muito finq que reside a vantagem e permite complemen
tar a rnandioca de modo fácil e sem alterar em nenhum aspecto
os tradicionais farinhas d'água ou sêco.

Poro êsse trabalho contamos com o opôio do S.A. Moinhos
Rio Grandenses SAMRIG — que nos pôs à disposição o seu
produto Prosam 5.006 que é concentrado, desengordurodo e
contém cêrco de 52% de proteínas.

A adição de Prosam ò massa da mandioca, no laboratório,
nos animou a leva-la a indústria rotineira de farinha. Com o
colaboraçõo do Sr. Benecito de Oliveira Nóbrega, esforçado
lavrocor do Japüm, preparamos algumas "fornadas" de farinha
seca adicionado de soja. A rotina do trabalho do cosa de farinha

quebroda. A mandioca colhida foi lavada, descascada e
ralada. A massa, após prensagem, foi adicionada da quantidade
apropriada de Prosam, e em seguida "enfornada". Fizemos
adição u.e um quilo de Prosam para 20 quilos de massa úmida
que era a ^6 um forno o que representaria pròticamente
uma adição de 10 /o de farinha de soja ao produto sêco. Também
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elevamòs a adição a 15 e o 2096, sem observar absolutamente
diferença aparente no produto final.

Como se vê tôdo o técnica reside na adição puro e-simples
de soja pulverizada ò massa prensada de mandioca. Todas as
operações anteriores e posteriores se processam da mesma
maneira. A farinha obtida não contém pó, pois o Prosam ficou
aglutinado na mesma.

Os produtos resultantes foram analisados e para ilustração
reproduzimos aqui três análises para efeito de comparação.

Determinodos

Proteínas

Sem adição
de soja

1,30%

Com 10%
de soja

A64%

Com 14%

de soja

8,47%

Minerais (cinzas) 0,95% 1,52% 1,82%

Observe-se como o acréscimo de proteínas e minerais é
substancial. O teôr de gordura não se alterou pois a mandioca é
pobre de gordura e o soja empregada é desengordurada.

Com os teores acima podemos calcular que o homem adulto
ingerindo por dia 300 g dessa farinha de 14% de soja ou 380 g
com 10%, levará para o organismo a quantidade suficiente'fe
necessária de todos os ominõ-ácidos essenciais. E' claro que lhe
falta nessas 300 g ainda muita proteina para o balanço plástico
da nutrição, mas essa êle obterá do restante de sua alimentação
como seja o feijão comum, legumes, carne, peixe, leite, ovos
etc., quando dêles fizer uso.

Agora um ponto importante : Preço. Atualmente paga-se
em Manaus (*) a farinha comum, mal processada, suja e muito
úmida (às vezes com mais dq, 15% de umidade) o preço de
Cr$ 40,00 a 50,00 o litro. Um litro pesa de 600 a 700 g, o que
eleva o preço da farinha comum para Cr$60,00 a 65,00 o quilo.
A farinha de soja, com 52% de proteína assimilável, custa em
Pôrto Alegre, Cr$ 26,00 o quilo. E' a proteína mais barata do
mundo. Mesmo que importemos enfrentando todos as despesas

{*) — No ocasião — marco de 1962.
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de ^rete e imposto, esse concentrado d2 proteínas e vitaminas
chegaria em Manaus muito mais barato do que a própria farinha,
a carne e qualquer outra fonte de proteínas.

Em resumo, a complementação das íurinhas .de mandioca
com farinha industrial de soja levo a um p:oduto de preço infe
rior ao produto simples.

Segundo método

Alternativamente, uma segunda técnica, e, pensamos de
maior importância econômica, nos foi sugerida após mais detido
exame do assunto. O método de adição puro e simples do farinha
de soja preparada pelos grandes moinhos do Sul é extremamente
prático e econômico, mas tem limitação : o produto terá de ser
importado e consequentemente, sujeito ô constante deficiência
do nosso transporte marítimo. Além disso, seria-de certa maneira
difícil e pouco prático levá-lo ao pequeno produtor dõ interior.

Por outro lado, partes importantes da soja ficariam no Sul.
Farelo, óleo e outros resíduos que podendo, também, ser alimente
do homem e dos animais domésticos, restariam naquela parte
do País.

Acresce, ainda, a necessidade de diversificar d nossa lavoura
e igualmente intensificar a criação de pequenos animais. Suínos
e aves têm na soja complemento ideal para sua nutrição.

Diante das considerações acima, pensamos num plano ainda
mais viável e interessante.

Conforme as informações prestadas pelos mais adiantados
lavradores japonêses e pelo próprio lAN, não há problemas com
o.cultivo da soja. Então resta apenas utilizá-la de maneira viável
e imediata, porque o ciclo do soja não posso de quatro mêses.

Então o nova idéia ocorreu : preparar o leite de soja e com
o resíduo fabricar farinha mixta de mandioca e soja.

Isto foi feito e como resultado obtivemos uma farinha de
gosto e aspecto muito semelhante ô farinha comum e tendo a
seguinte composição.

Gorduras 10,12%
Proteínas 16,31%
Fibras 6,34%
Carboidratos 65,27 %
Cinzas 1,96%

100,00%
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(Foi usada mais au mehós unia parte de massa ds mandioca
e uma parte de resíduo do leite de soja).

Destarte, resolvem-se dois problemas : o da faíta de leite
para a infância e de alimentos proteícos para o homem adulto.

O leite de soja, cujo preparo é facílimo, é de composição
pràticamente igual ao leite de vaca e de aspecto e gosto quase
semelhantes. Lembra, porém, leite de vaca adicionado de aveia.
Com êsss leite podem-se preparar excelente.coalhada, requeijão,
pudins e pràticamente todos os outros derivados de leite e quitutes
que são usualmente feitos com o leite animal.

O resíduo da preparação do leite pode ser misturado ò massa
de mandioca mesmo, no proporção de 1 : 1, e levado ao forno
comum das casas de farinha.

Êsse resíduo ainda pode ser utilizado na cozinha de mistura
com carne, ••feijão, etc. Para um^ produção maior de leite a
torto residual, coso não seja utilizada na farinha, poderá ser desti
nada aos animais domésticos. Os suínos apreciam-na muitíssimo
e as vacas leiteiras com êle alimentadas quase dobram a sua
produção de leite.

Nos cidades do Oriente o leite e o requeijão de soja são
preparados nos próprios mercados públicos. O resíduo é também,
ali, vendido para os mais variados usos.

Nas condições atuais da questão alimentar no Amazonas
acreditamos mesmo que uma usina de preparação do leite de
soja" com o aproveitamento integral dos resíduos seria mai? do
que uma contingência obrigatória para o nosso govêrno. Seria
também alto negócio para o capital privado.

Terceiro método

Ainda mais simplesmente pode-se preparar uma farinha
enriquecida pela adiçõo pura e simples de feijão integral.

O método é o seguinte : 4 quilos de feijão são postos de
"môlho" com 20 litros de água, durante 12 horas mais ou
menos. Ao fim dêsse tempo despeja-se a água e passa-se o
feijão em um moinho de carne ou pilo-se num pilão comum. A
massa resultante é juntada à massa prensada de mandioca
obtida de mais ou menos 50 quilos de raízes maceradas (farinha
d'água) ou roladas (farinha séca). Os ingredientes podem ser
mais ou menos misturados ò mão e, em seguida, enfornados da
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fnâneira comum. Como úníco precaução deve-se ievor ó ponto
de torroçõo um pouco além da farinha ccmum.

Lembramos também, que a farinha mixta assim obtida é
sujeita ao gorgulho, pois é muito rico c.m proteínas (mais
de 12%).

Esperamos que esta nossa ligeira análise da situação alimen
tar da Amazônia, e as sugestões que apresentamos, venham
contribuir poro alertar os setores interessados.
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CAROTENOIDES DE "MANIHOT SCULENTA" CRANZ

NELSON MARAVALHAS

INPA — Manaus

A mandioca, planta agricuitada em quase todos os quadran-
tes da Terra, é geralmente considerada originária do Brasil.
Recentemente, porém Rogers (1) sugere que há mais de um
centro de origem e. Inclusive, dentre êles, o México e áreas da
América Central. De qualquer modo^guase todas as variedades
cultivadas no mundo são de raízes brancas e somente no Vale
Amazônico cultivam-se uma ou mais variedades pigmentadqs.

No recente estudo de Rogers, sôbre o origem da Manihot
Eculenta Cranz e variedades relacionadas, éste considera a região
amazônica como o mais pobre em variedades e/ou sub-espécies,
não se referindo, entretanto ,aos tipos pigmentodos. Segunde
Albuquerquer (2), especialista do lAN, estos variedades sòmente
são cultivadas no Vale Amazônico particularmente, no alto
Amazonas ou Solimões. As populações indígenas dessa região
preferem-nas pela coloração que imprimem às farinhas. Igualmen
te, na região de Belém é procurado para a preparação dÔ
"tucupí" usado como condimento.

Em uma série de estudos sôbre os farinhas de mandioca
regionais chamou-nos o atenção a ocorrência desses pigmentos.
Em ensaios prévios (3) constatamos o natureza carotenoidica da
substância corante, tendo sido encontradas nq epi-fase três zonas
correspondentes o alfa e beta caroteno e a criptoxantina. Na
hipo-fase, muito menos corante, sendo xontofila provòvelmente
o único pigmento. Korrer e Juçker (4), em sua excelente mono
grafia, não fazem qualque»* referência a carotenoides produzidos
por Euphorbiaceae.

As farinhas preparadas com as variedades pigmentadas
ainda retêm a coloração. Sendo a mandioca, principalmente
seu produto manufaturado (farinhas), o alimento básico de grande
parte da população do País, resolvemos pesquisar a natureza do
pigmento. "
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^ M<i{f-;rÍGl e método: Trabalhamos com a variedade conhe-
ciaa popuiarrnente com o nome de "ôlho verde", bastante pigmen-

^ ̂^'^'vada em tôrno de Manaus. Hó outra variedade do
alto Solimões (oreni) mais fortemente colorido, porém muito
distante para coleta. Há diferença na intensidade de pigmen-
taçõo entre os culturas, o que indica, talvez, c natureza híbrido
da variedade. pigmento está distribuido cm todos os órgãos
da planta. As raízes coletadas foram processadas no mesmo dia.

Extração dos pigmentos : As raízes lavadas eram descas
cadas, cortadas em pequenos pedaços e passados num liqüidifi
cador com o dôbro do seu pêso de água destilada. O "slurry"
formado era coado com torção, em um pano de algodão. Dobrado
o volume de água era deixado em repouso por 3 a 4 horas para
depositar o amido. O líquido sobrenadonte decantado, contende
todos os pigmentos, era trotado com sol. de HCI até pH 4,5.
Nesse pH ocorre o precipitação de todo o pigmento provàvelmén-
te arrastado (ou ligado) com os proteinas que* teriam nêle seu
ponto isoelétrico. O líquido cloro sobrenadonte é decantado. A
mossa depositada é ressuspensa ern água destilada e recentrifu-
gado a 3.500 r.p.m. A massa obtida é pastosa e constitui-se de
proteínas, pigmentos e algum amido. Os pigmentos .são então
extraidos segundo as técnicas combinadas de Klimss (5) e
Bickoff (6).

" Usamos como solvente paro extração as seguintes misturas :
Éter de Petróleo — 250 ml
Acetono — 500 ml
Hidroquinona — 0,7g
A massa obtida de 200 gramas de raiz fresca era tratada

com 150m! dessa mistura solvente deixando em repouso durante
a. noite. Filtra-se sobre algodão poro um funil de separação.
Lava-se cnco vézes com água destilada para remover o acetona.
Seca-se com sulfato de sódio anidro. O líquido fortemente colori
do está pronto para cromatografia.

CrcmatOcrafía : Usou-se o olumino de Brockmann (Merck)
sem nenhum tratamento prévio. A coluna era constituída de
um tubo de 12m/m diâmetro 15 cm altura com ponta afilada e
empacotada com 15 g de alumina suspensa em éter de petróleo
sêco.

Depositaram-se cinco ml do líquido colorido no tôpo do
coluna e o desenvolvimento foi feito com éter de petróleo sêco.

Como eluente usou-se, para o beta-caroteno, o éter de
petróleo com 2% de acetono. Para os corotenos hidroxilados,
éter de petróleo com 5% de acetona. Para os polihidroxicaro-
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tenos e produtos de decomposição, éter de petróleo com 10 e
20% de ocetono.

O alfo-coroteno é totalmente eluldo com éter de petróleo
puro durante o desenvolvimento.

A eluiçõo é procedida e as frações coletadas em frascos
volumétricos de 25 ml. Nos condições operados (alumina de
Brockmann-Merck sem tratamento prévio e dimensão da coluna)
as separações são satisfatórios.

O eluoto era medido em suo densidade ótica em um foto-
colorímetro ELKO II, com filtro S45. O calculo foi feito com o
uso de um fator de colibroção obtido de uma solução de beta-
corçteno cristalino Eostmon-Kodok. Os números obtidos para
alfo-coroteno e hidroxicorotenos são relativos pois usou-se o
mesmo fator de colibroção do beto-coroteno no falto de rnoteriol
cristalino alfo-coroteno e do não identrficoção definitiva doa
hidroxicorotenos. Os alfa e beta-carotenos foram identificados
pelos seus .espectros de absorção.

Resultados

Foram observadas cinco faixas coloridas no coluno.^ A
inferior, largo, constituído de olfo-caroteno. Duos intermediárias
ligeiramente separados, correspondente o beto-coroteno e, prova
velmente, neo-coroteno. Finalmente duos faixas no topo do
coluna constituído de hidroxicorotenos (provavelmente xantofilo
e criptoxontino). As medidas dos eluotos revelaram a seguinte
distribuição poro 100 gramas de material ;

olfo-caroteno — 1,35 mg
beto-coroteno - — 0,50
hidroxicorotenos — 0,50
A umidade dos raízes é de 50%.

Discussão e Conclusão

Dois fotos ficaram revelados com êste trabalho : primeiro o
ocorrência de pigmentos corotenoides em órgão de reserva de
Euphorbioceas e, segundo, «ci predominância de olfo-caroteno
sôbre o beto-coroteno, nunca antes observados em plantas
superiores.

Por outro lodo, sendo o mandioca o principal fon^ de
carboidrotos dos povos subdesenvolvidos, serio de .ecomnedor o
uso dos variedades pigmentodos pelo suo relativa riqueza de
alfa e beto-coroteno potencialmente provitomínicos. Vale
ressaltar qus em estudos posteriores (3) encontramos nos farinhas
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preparadas com mandioca pigmentado o mesma distribuição de
carotenoides apesar do drástico íratom-nto a que é submetido
a mandioca no processo empírico de preparação dos farinhas,
isto induz o crer que os pigmentos C'_rotenoides estão ligados
provòvelmente ò fração proteico con-tituindo um complexo
altamente resistente ò ação da luz e color,

SUMMARY

The yellow vorieties cf cossovo (Vicnihor scuío"'o Crant') r.re only cultivated
in certQÍn ports of the Amczon Vailey. In previcus work rhe outhor identifies the

pigments os corotenoids.

In the present paper the relotive cmounts of oito ond beto-corolene cnc

two hidroxycorotens, probobly xontofilo and criptoxontino, ore determined.

The pigments are seporated from the roots in a very originol woy os r,
moss precipitote of protein ond corotene complex. This ma''S is extrocted with

oppropriote solvent ond chrorr.otogrophed cn olumine column.

The relotive omounts found for 1 00 g of fresh moteriol were : olfo-corotene-

1,35 mg; betocorotene 0,5 mg ond hidroxycorotenes 0,5 mg.

The fact shouH be pointed out thot the proportion of olfo-corotene !•.
highcr thon thot of beto-corotcne ond hldroxycorotens. On the other hond,
the occurence of corotenes in reserve orgons of Euphorbiocca in o relative;v
high omount is reported for the first time.
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CAROTENOIDES NAS FARINHAS DE MANDIOCA

NELSON MARAVAl.HAS

INPA — Manaus

Em comunicação anterior (1) relatamos o ocorrência de
pigmentos carotenoides nos variedades amarelos de ManihoJ
sculenta Crontz. Os carotenos identificados foram alfa e beta-

carotenos e jiidroxicarotenos (provòvelmente xantofila e cripto-
xantina).

Como alfa e beta-caroteno e criptoxantino possuem ativi
dade provitamínica e os farinhas preparadas com as raíze?
pigmentados ainda retêm coloração, serio de interesse verificar
as alterações sofridos pelos carotenoides e se ainda restam alfa
e beta-carotenos nos produtos manufaturados, uma vez que
provêm de operações drásticas, sob ação do calor, luz e oeração.

Material e Métodos : Operou-se com farinhas adquiridas no
Mercado Municipal de Manaus e de grau de coloração variável.
Utilizou-se tanto o tipo "d'água" quanto o "sêco".

Extração ds pigmentos : Como método de extração aplicamos
uma combinação das técnicas recomendadas por Klimes (2) e
Bickoff (3) assim discriminadas ; 10 gramas de farinha, sêca em
estufa a 100°C e pulverizada a 80 meshs, são mocerados, durante
10 horas, na obscuridade, com 75 ml do mistura solvente
seguinte :

éter de petróleo — 250 mi
ocetono — 500 ml

hidroquinona — 0,7g

Filtra-se em algodão para um funil de separação, lovo-se
cinco vêzes com 25 ml de água para retirar tôda a acetona,
seca-se com sulfato de sódio anidro e o extroto está pronto poro
cromatografio.

Cromatografía ; Utilizam-se colunas de 12 m/m de diâme
tro por 15 cm de altura empacotadas com 12 grbmos de olumina
de Brockmann — Merck, sem prévio tratamento, e suspensa em
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eter de petróleo sêco. Do extrato obtido anteriormente usou-se
de 1 o 5 ml, conforme o intensidade do côr e de modo o não
ultrapassar de 40 microgramas de caroter.n na coluna.

O desenvolvimento era feito com óíer de petróleo puro,
que é ao mesmo tempo, nos condições descritas, o sluente do
olfo-caroteno.

Como eluente paro beto-caroteno usamos o éter de petróleo
com 2% de ocetona e poro os carotenos hidroxilados (xontofila
e criptoxantino) éter de petróleo com 5% ce ocetona. Polihidro-
xicarotenos e produtos de decomposição, éter de petróleo a 10
e 20% de acetono.

Para cada eluente recolhiam-se 25 ml de eluato.

Afietiidcs : Os eluatos foram medidos num fotocolorímetro
ELKO II com filtro S45.

O calculo foi feito com fator de colibração obtido de uma
solução de beta-ccroteno cristalino Eostmon-Kodak.

Resultados

Embora os produtos coloridos do mercado variem de intensi
dade corante, o distribuição dos pigmentos corotenoides nos
farinhas e aproximadamente a mesma das raízes. Apenas o
proporção de polihidroxicaroíenos e os produtos de decomposição
aumento em alguns tipos, ssndo pràíicamente ausente nas raízes
frescas.

Algumas análises típicas podem ser vistas no seguinte
quadro:

DETERMINADOS

( nig °/o niat- »êcp )

RAiZES
FRESCAS

AMOSTRAS DE FARINHAS

(areni) (branca)

Alfa-caroteno 2,7 1,5 1 0 5 2,0 0

Beta-coroteno 1,0 0,5 0,3 0,2 0,8 ü

Hidroxicarotenos 1,0 0,5 0,4 0,2 0,9 0

Produtos de decomposição -
0,2 0,4 0,5 0,3 Ü

Discussão e Conclusão

Como se vê, os dróticas operações utilizadas no preparo das
farinhas não chegam a causar dano apreciável no seu conteúdo
de corotenoides.
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Os números relativomeníe mais baixes de carotenoides nos
farinhas comparadas com os da raiz fresca são explicáveis pelos
seguintes fatos ; (a) durante o preparo do farinha, após a operação
do' moagem, grande parte do pigmento sai com o "tucupí", e (b)
à variação de pigmentoção de variedades de mandioca, bem como
provável mistura com variedades brancas.

A raiz fresca constante do quadro provem do variedade
"ôlho-verde" que não é a mais fortemente pigmentada, ao passo
que a Amostra 4 (areni) provem do região de variedade de
mandioca mais intensamente colorida.

E' notável o foto dos carotenoides manterem-se inalterados
durante o processo industrial de preparo das farinhas. Come
supusemos anteriormente (1) isso se deve ao foto provável do:<
pigmentos estarem ligados a proteinos formando complexo estável
frente ò luz e ao color, o que não se observa muito freqüen
temente em produtos de plantas superiores. As farinhas de
pupunha (Gutiielma specicsa Mart. — var. Coccinea ?) prepa
radas por certos indios do Alto Rio Negro e que contêm originò-
riamente mais de 1 % de carotenos, tornam-se completamente
brancas quando expostas à luz difusa durante dois meses.

SUMMARY

In previous work, tlie aufhor identifies os corotenoids, the >ellow pigmcrits
occurring in certain vorietics of cossova (Monihot sculenta Crantz). Monioa
roots being o basic tocd of o greot port of tho population of the undardeveiope j
countries and their use os farinhas (rtieols), it wos Interesting to determine
to whot extent the corotenoids could resist the drostic operotion during the
industrial or empiric process. It was obsorved that no aprecioble iosses occur
in corotenoids os compored with those of fresh roots.
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