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Resumo 

A mandioquinha salsa (Arracacia xanthorrhiza Bancroft) 
apresenta um alto teor de amido e não possui fatores 
antinutricionais. O ácido fítico, conhecido também como 
fitato está presente em diversos grãos, é importante para 
reserva de fósforo. Os objetivos deste trabalho são 
investigar as alterações que a incorporação de ácido 
fítico podem causar no amido de mandioquinha-salsa 
avaliando sua estabilidade térmica (TG). 

Introdução  

A mandioquinha salsa (Arracacia xanthorrhiza Bancroft) 
também conhecida como batata-baroa ou batata-aipo, é 
uma planta tipicamente sul-americana, originária da 
cadeia dos Andes da América do Sul. Trazidas da 
Colômbia para o Brasil em 1907. Seu cultivo espalhou-
se pelos estados do Centro-Sul do Brasil. O amido de 
mandioquinha-salsa contém baixos teores de 
amilopectina e ausência total de fatores anti nutricionais, 
conferindo-lhe alta digestibilidade. 
O ácido fítico, conhecido também como fitato é uma 
substância que está presente em diversos alimentos, 
onde se apresenta em maior concentração nos cereais. 
Essa substância nas plantas é importante na reserva de 
fósforo e de energia.  

Material e Métodos 

O amido foi extraído, conforme descrito por Bet et al 

(2016). A incorporação ocorreu em moinho de bolas e a 

análise a ser realizada é termogravimetria (TG). 

Resultados e Discussão 

Três e quatro intervalos característicos foram 
observados nas curvas TG, para o amido de 
mandioquinha salsa adicionado de ácido fítico e amido 
de mandioquinha salsa adicionado de ácido fítico em 
moinho. A primeira perda de massa é referente às 
perdas água e compostos voláteis, correspondendo à 
umidade presente nas amostras. A umidade das 
amostras, obtidas pelo TG, foram respectivamente: (A) 
11,37%, (B) 12,65%, (C) 1287%, (D) 9,94%, (E) 10,10%, 
(F) 8,32%, (G) 13,59%, (H) 10,70% , (I) 12,85%, (J) 
10,83%  onde (A) amido de mandioquinha salsa nativo, 
(B) amido de mandioquinha salsa em moinho, (C) amido 
de mandioquinha salsa adicionado de  ácido fítico (1%), 
(D) amido de mandioquinha salsa adicionado de  ácido 
fítico em moinho (1%), (E) amido de mandioquinha salsa 
adicionado de  ácido fítico (5%), (F) amido de 
mandioquinha salsa adicionado de  ácido fítico em 
moinho (5%), (G) amido de mandioquinha salsa 
adicionado de  ácido fítico (10%), (H) amido de 

mandioquinha salsa adicionado de  ácido fítico em 
moinho (10%), (I) amido de mandioquinha salsa 
adicionado de  ácido fítico (15%), (J) amido de 
mandioquinha salsa adicionado de  ácido fítico em 
moinho (15%). A segunda perda de massa corresponde 
à degradação da matéria orgânica. A análise do TG para 
as amostras chegou à 800ºC degradando toda a amostra 
As variações de temperaturas na segunda perda de 
massa das amostras ocorreram entre 250,8-349,0ºC, 
variando para cada concentração de ácido fítico 
adicionado e para o ácido fítico adicionado em moinho. 
O intervalo da temperatura na primeira rampa de 
aquecimento foi constante para todas as amostras, 
possuindo leves variações de temperatura.  
Os resíduos (cinzas) variaram também com as diferentes 
concentrações adicionadas ao amido de mandioquinha 
salsa, com variação para os apenas adicionados e para 
os moídos, onde . Verificou-se no estudo que a maoiria 
das amostras adicionadas de ácido fítico com moinho 
apresentaram teores mais elevados de cinzas restantes, 
apenas as amostras B e J apresentaram valores 
contrários, onde os amidos apenas adicionados de ácido 
fítico superaram os valores do ácido fítico adicionado 
com moinho. 

Conclusão  

Os resultados da análise de termogravimetria 

mostraram-se diferentes após a incorporação de ácido 

fítico no amido de mandioquinha salsa. Assim sendo 

viável a continuação do estudo com diferentes análises. 
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