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RESUMO - Foram determinados em raízes das cultivares de mandioca (Manibot esculenta Crantz) 
Mantiqueira, Riqueza e Branca de Santa Catarina, colhidas aos 9, 12, 15 e 18 meses após o plantio, 
os teores de amido pelo método físico da balança hidrostática e pelo processo de extração por hidró-
lise ácida em identificação por métodos químicos, titulométrico de Fehling e colorimétrico de Somo-
gy-Nelson. Porém em vários testes os resultados entre dados da balança hidrostática não correlaciona-
ram com os obtidos pelos métodos de Fehling e Somogy-Nelson, indicando que o método físico da 
balança hidrostática não substitui com eficiência os métodos químicos na determinação de amido em 
raízes de mandioca. 

Termos para indexação: época de colheita, cultivares, métodos de Fehling e Somogy-Nelson 

COMPARISON BETWEEN PHYSICAL METHOD OF HVDROSTATIC BALANCE 
AND CHEMICAL METHODS OF STARCI-I DETERMINATION IN CASSAVA ROOTS 

ABSTRACT - Dia starch content was determined in cassava roots (Man/hot esculenta Crantz) cultivara 
Mantiqueira Riqueza and Branca de Santa Catarina harvested at 9, 12, 15 and 18 months alter pianting 
by physical rnethod 01 hydrostatic balance and two chemicals methods. In both chemical methods 
acidic hydrolise extraction was utilized but in one 01 them, the Identification was macia by titrametry 
(Fehling Method), and in the other one by colorimetry (Somogy-Nelson Method). There were significant 
correlations between Somogy-Nelson and Fehling Methods, but in several test modalities, the correlations 
between hydrostatic balance x Fehling and Somogy-Nelson starch dates were not significant. It was 
concluded thai physical method of hydrostatic balance can not replace chemical methods of starcl, 
determinatio,,s in cassava roots. 

Index terms: harvest perlods, varieties, Fehling and Somogy-Nelson methods. 

INTRODUÇÃO 

A atual crise energética despertou a atenção 
do Governo para programas visando a obtenção de 
fontes alternativas de energia, principalmente fon-
tes renováveis. Na utilização do álcool como par-
cial substituto do petr61eo, a mandioca tem sido 
considerada uma das possíveis culturas energéticas 
fornecedoras de amido, fonte de álcool etílico. Vi-
sando fornecer subsídios ao PROÁLCOOL, traba-
lhos têm sido realizados sobre vários aspectos desta 
cultura, dando ênfase ao teor de amido das raízes 
(Corrêa 1972, Furtado et ai. 1980, Temes et aI, 
1978). 
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Na determinação do teor de amido tem sido 
utilizado o método físico de campo usando balan-
ça hidrostática, devido à rapidez e facilidade com 
que as determinações são efetuadas. Porém este 
método, pelo fato de determinar o amido de modo 
indireto com base na matéria seca, pode acarretar 
margens de erros. Visando estudar a possibilidade 
de substituição de métodos analíticos químicos 
pelo da balança hidrostática, o presente trabalho 
tem por objetivo determinar teores de amido em 
raízes de mandioca por métodos químicos e cor-
relacioná-los com valores obtidos pelo processo fí-
sico. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foram utilizadas raízes de mandioca cultivadas no 
Campus da Escola Superior de Agricultura de Lavras, 
ESAL, MG, situado a 21 0 14' de latitude Sul e 450  de lon-
gitude Oeste de Greenwich, com altitude média de 918 m. 
Esta região apresenta clima do tipo CWb, segundo classifi-
cação de JCõppen, sendo o solo do local de plantio do tipo 
Latossolo Roxo Distrófico. 

O delineamento experimental foi o de blocos casuali- 
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zados, com doze tratamentos e quatro repetições. Os tra-
tamentos constáram das cultivares Mantiqueira. Riqueza e 
Branca de Santa Catarina, e de quatro épocas de colheita, 
ou seja, 9, 12, 15 eiS meses após o plantio, realizado em 
6 de dezembro de 1978. 

Em cada época de colheita foram amostrados 10kg de 
raízes, com tamanhos representativos da média do total 
das raízes colhidas e nas quais foi determinado o teor dc 
amido pelo método físico de campo da balança hidrostá-
tica tipo Haiman (B). 

Após determinação física, as raízes foram secadas e de 
cada raiz foram amostrados três anéis, dois das extrerni-
dades e um da porção mediana, que foram ralados em ralo 
inoxidável. Do material ralado e homogeneizado, extraiu-
-se o amido através do método descrito pela Association 
of Official Analytical Chemists (1970). 

No extrato, o amido foi identificado pelo método titu-
lométrico de Fehling (fl, citado pela Association of Official 
Analytical Chemists (1970), e colorimétrico de Sornogy 
modificado por Nelson (1944). 

RESULTADOS. DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

A Tabela 1 apresenta os resultados obtidos. Os 
valores de amido encontrados se aproximam dos 
obtidos por Corréa (1972), Furtado et ai. (1980), 
Temes et ai. (1978), Thailand Department of 
Agriculture Division of Research and Experiment 
(1970), citado por Conceição (1979) e Maini 
(1978). 

Com o objetivo de comparar os métodos ana- 
líticos, foram feitas análises de correlações entre 
métodos, cujos coeficientes se encontram das Ta-
belas 2. 3 e 4. 

Os resultados da Tabela 2 expressam os coefi-
cientes obtidos quando foram comparados os 48 
resultados de amido, obtidos em cada um dos tr&s 
métodos, independente de épocas e cultivares. 
Houve correlações positivas altamente significati- 
vas entre os resultados obtidos pelos métodos F x 
SN, B x SN e B x F. Correlacionando dados de 
cada cultivar, independente de épocas, pode-se 
observar, na Tabela 3, que as correlações entre F x 
SN, B x SN e B x F foram significativas para as 
cultivares Riqueza e Branca de Santa Catarina, 
com coeficientes auperiores a 0,7, porém, para a 
cultivar Mantiqueira, houve significncia nas cor- 
relações F x SN e B x E, não sendo significativa a 
correlação B x SN. Isto indica que nesta cultivar o 

TABELA 2. Coeficientes de correlação entre teores de 
amido determinados pelo método físico da 
balança hidrostática (B), colorintétrica de 
Somogy-Nelson (SN) e titulométrico de Feh-
ling (F) em raízes de mandioca, independen-
te de cultivares e épocas de colheita 

Métodos 	 Coeficientes de correlação 
correlacionados 

F x SN 	 0,78 
B x SN 	 0,70• 
BxF 	 0,85 

F - Fehling 
SN - Somogy-Nelson 

8 - Balança hidrostática 

TABELA 1. Teores médios de amido determinados por três métodos, em raízes de três cultivares de mandioca, colhi-
das em quatro épocas após o plantio. Lavras, 1979180. 

Cultivares Mantiqueira -- Riqueza Branca de Santa Catarina 

Época d' \ Métodos 
colheita \ 	de F SN 8 F SN 8 F SN B 
(meses) \,oIheita 

9 22,70 25,99 27,17 22,53 23,26 27,51 24,14 28,61 28,68 
12 27,82 34,32 38,30 22,17 28,47 27;38 26,02 32,45 30,03 
15 28,94 29,81 29,85 31.28 30,98 32,13 32,00 34,14 32,39 
18 31,41 32,14 31,98 33,63 35,38 32,84 31,44 33,76 33,98 

F - Fehling 
SN - Somo9y-Nelson 

8 - Balança hidrostática 
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TABELA 3. Coeficientes de correlação entre teores de amido determinados pelo método físico da balança hidrostática 
(B), colorimétrico de Somogy-Nelson (SN) e titulométrico de Fehling (F) de três cultivares de mandioca, 
independente de épocas de colheita. 

Métodos 	 Coeficientes de correlação 
correlacionados 

Cultivares 	 F x S'J 	 Bx SN 	 Bx F 

Mantiqijeira 	 0,70' 	 0,37 	 0.86' 
Riqueza 	 0,88' 	 0,80' 	 0,87' 
Branca de Santa Catarina 	 0,75' 	- 	 0,75' 	 0,91' 

P - Fehling 
SN - Somogy-Nelson 

8 - Balança hidrostática 

TABELA 4. Coeficientes de correlação entre teores de 
amido determinados pelo método físico da 
balança hidrostitica (B), colorimétrico de 
Somogy-Nelson (SN) e titulométrico de 
Fehling (F) em raízes de mandioca, colhidas 
em quatro épocas após o plantio, indepen-
dente de cultivares, 

Métodos 	Coeficientes de correlação 

Épocis 	
elacionados 	

F 	8 	6 	F Meses 	

corr  

9 0,77' 0,63' 0,35 
12 0,77' 0,55 0,38 
15 0,74' 0,61' 0,90' 
18 0,74' 0,19 -0,14 

F • Fehling 
SN a Somogy-Nelson 

B - Balança hidrostática 

método da balança não substitui o de Somogy-Nel-
son. 

Correlações feitas nas diferentes épocas, inde-
pendente de cultivares, foram positivamente signi-
ficativas e superiores a 0,7 apenas entre os méto-
dos químicos. Porém, no caso de comparação en-
tre dados obtidos pela balança com os dos méto-
dos químicos, as correlações foram significativas, 
apenas aos 9 e 15 meses após o plantio, para B x 
SUe aos 15 meses, para B x F. 

A falta de correlação significativa entre dados 
obtidos pelo método físico da balança e pelos mé-
todos químicos, em várias épocas, impossibilita a 
utilização da balança na determinação de amido 
em mandioca, principalmente quando se pretende  

determinar variações nos teorçs de amido com a 
idade da planta. 

Pelo exposto, pode-se afirmar haver uni bom 
ajuste entre os métodos químicos de Fehling e 
Somogy-Nelson, e que o método físico da balança 
hidrostática não substitui os métodos químicos na 
determinação do amido em raízes de mandioca. 
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