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“Tudo tem o seu tempo 

determinado, e há tempo 

para todo o propósito 

debaixo do céu.” 

Eclesiastes 3:1 



RESUMO 

 

A mandioca é uma raiz consumida em todo o mundo como fonte energética. 

Seu consumo é maior em países tropicais e subtropicais, que apresentam um clima ideal 

para o plantio deste vegetal. A mandioca de mesa, também conhecida no Brasil como 

aipim e macaxeira, apresenta diferentes tempos de cocção que interferem na qualidade 

da massa após cozida. Mandiocas que não cozinham, apresentam uma baixa qualidade 

no sabor final após essa cocção, logo, seu destino é a indústria de transformação para 

produzir farinhas e féculas; enquanto que as mandiocas que cozinham podem ser 

destinadas diretamente ao produtor final para consumo in natura. Este presente trabalho 

teve como finalidade identificar a diferença das características químicas de mandiocas 

com alto e baixo tempos de cocção. Para essa análise utilizou-se a técnica de RMN 
1
H 

para a comparação do perfil de metabólitos primários de duas mandiocas com diferentes 

tempos de cocção. Outra metodologia aplicada foi através da análise de ligninas 

extraídas por sistema acelerado por solvente (ASE) de dez mandiocas com tempos de 

cocção variados, utilizando 
1
H-

13
C HSQC. O estudo da relação de siringil e guaiacil 

comparando apenas duas amostras, teve como resultado um padrão nos seus valores e 

confirmou que a mandioca que cozinha, possui mais grupos siringila na composição da 

sua lignina do que a da mandioca que não cozinha. Não foram obtidos resultados 

conclusivos ao trabalhar com dez amostras diferentes porque não houve 

reprodutibilidade nos dados obtidos. A análise dos metabólitos primários de duas 

mandiocas com diferentes tempos de cocção por RMN 
1
H permitiu comparar os 

compostos identificados nas mandiocas descritas na literatura e correlacioná-los com os 

deslocamentos químicos destes. 
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ABSTRACT 

 

Cassava is a root that is consumed all over the worlds as an energy source. 

Its consumption is larger in tropical and sub-tropical countries, where the weather is 

ideal for this kind of vegetal to be cultivated. Table’s cassava, also known as aipim and 

mandioca in Brazil, presents different cooking times which interfere in the quality of the 

dough after cooked. Cassavas that don’t cook, present a low-quality of its dough after 

cooked, therefore, it is used in the industry to transform it into flour and manioc starch; 

on the other hand, cassavas that cook well can go directly to consumption in natura. 

This research has as its main goal identify and the different chemical characteristics 

between cassavas, high-time cooking versus low-time cooking. For this analysis the 1H 

NMR was used to compare the primary metabolites profile for both types of Cassava. 

Another methodology that was used involved the Accelerated Solvent Extraction (ASE) 

of ten Cassavas with diverse cooking time to get the lignin out of the cassavas and have 

it analysed by 1H-13C HSQC. The study of the syringil and guaiacyl relation 

comparing two samples resulted in a pattern in the values obtained and confirmed that 

the cassava that cooks well, has more syringil groups in its lignin composition in 

relation to the other cassava. Conclusive results were not obtained when worked with 

the ten samples because the data was not reproductive enough. The primary metabolites 

analysis of the two different types of cassava by 1H NMR allowed to compare the 

identified compounds and correlate them and their chemical shifts with literature.  

 

 

Keywords: Cassava, Lignin, Metabolites, NMR 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A mandioca (Manihot esculenta Crantz), é uma raiz utilizada como alimento 

em grande parte do mundo. O motivo para isso em partes é porque essa planta é 

facilmente cultivada graças ao seu alto poder de adaptação em diferentes condições 

climáticas (FAO, 2008). 

A mandioca é dividida popularmente em mandiocas brava e mansa e essa 

divisão tem relação com o sabor da massa após cozida, o índice de glicosídeos 

cianogênicos (mg de HCN - ácido cianídrico - por kg de polpa fresca) e o destino final 

do produto. A mandioca brava tem um sabor mais amargo, o índice de glicosídeos 

cianogênicos acima de 100 mg de HCN por kg da polpa e o seu consumo só acontece a 

partir de algum processamento prévio. A mandioca mansa, também chamada de aipim, 

macaxeira ou mandioca de mesa e contém um índice de glicosídeos cianogênicos abaixo 

de 100 mg/ kg, o sabor é mais adocicado e o seu consumo pode ser realizado com ou 

sem algum processamento prévio (LOSADA VALLE et al., 2004). 

A cocção da mandioca tem total correlação também com o destino final do 

produto, tendo em vista que o tempo de cozimento dessa planta e sua qualidade da 

massa cozida determinam como o produto final chegará ao consumidor. Mandiocas com 

um tempo menor de cozimento tem uma melhor qualidade no produto final e podem ser 

destinadas diretamente ao consumidor. Logo, mandiocas com tempo muito longo de 

cocção não tem uma qualidade desejável após esse processo e para chegar ao 

consumidor final tem de ser destinadas primeiramente à indústria de transformação para 

produzir farinhas, féculas e outros produtos (FENIMAN, 2004). 

A extração de lignina é encontrada na literatura a partir de métodos na qual 

demandam um gasto muito grande de solvente e um tempo de extração muito longo 

(MANSFIELD et al., 2012). O sistema acelerado por solvente (ASE) ou extração por 

líquido pressurizado (PLE), é um método recente de extração no qual combina alta 

pressão e temperatura que mantém o solvente em seu estado líquido apesar de estar 

acima de seu ponto de ebulição. Essas condições permitem um aumento na interação do 

analito com o solvente e aumentam a extração dos compostos em ordem de até partes 

por bilhão de amostras sólidas ou semissólidas  (SANTOS; VEGGI; MEIRELES, 

2012). 
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O objetivo deste trabalho foi a caracterização química por RMN HSQC das 

ligninas extraídas de mandiocas com tempos de cocção fáceis e difíceis e por RMN 
1
H 

dos metabólitos primários de duas dessas mandiocas. Também teve como objetivo, o 

desenvolvimento de método de extração de lignina pelo sistema acelerado por solvente 

(ASE). 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2. 1 MANDIOCA 

 

A mandioca (Manihot esculenta Crantz), também conhecida popularmente 

como aipim ou macaxeira, é uma raiz tuberosa pertencente ao gênero Manihot, 

família Euphorbiaceae e ordem Malpighiales e pertence às angiospermas. O nome do 

pé de mandioca é denominado Maniva (Figura 1) (SOUZA; SOUZA, 2006). 

 

Figura 1. Exemplar de Maniva 

 

Fonte: José Pablo Orozco Marín, 2011 

 

Os países com climas tropical ou subtropical são os maiores produtores de 

mandioca, especialmente devido a temperatura ideal para o cultivo dessa planta ser 

entre 20 a 27º C (SOUZA; SOUZA, 2006). Não se sabe ao certo da origem da 

mandioca, porém supõe-se que sua origem seja brasileira. O seu cultivo ocorre desde a 

era pré-colombiana e no período colonial essa planta teve uma considerável 

comercialização e distribuição para os demais continentes pelos portugueses e espanhóis 

(CONAB, 2017). 
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A mandioca é um dos alimentos mais consumidos no mundo e uma das 

razões para isso é o fato de que ela tem a capacidade de adaptação a diferentes 

condições tanto do solo quanto do clima e apresenta uma alta diversidade genética 

(FAO, 2008). As raízes de mandioca são compostas em média de 30% de amido, por 

isso são amplamente utilizadas como fonte energética em diferentes dietas tanto no 

Brasil quanto no mundo (FENIMAN, 2004). Além disso, trata-se de um vegetal com 

uma ampla utilização na culinária; podendo ser tanto consumida in natura (a chamada 

mandioca de mesa) em preparações culinárias, como também pode ser processada e 

utilizada em forma de farinhas e féculas (DE OLIVEIRA; DE MORAES, 2009). 

Um problema recorrente que as mandiocas sofrem são as deteriorações 

fisiológicas e microbiológicas (Figura 2) que apresentam após serem colhidas. As 

deteriorações fisiológicas ocorrem em 24 a 48 horas após serem colhidas e se dão por 

causa da acumulação de compostos fenólicos formados após a planta ser colhida, que 

quando polimerizados formam pigmentos azuis escuros. Já a deterioração 

microbiológica acontece de 5 a 7 dias pós colheita e só se manifesta se a planta tiver 

sido deteriorada fisiologicamente e faz com que a raiz fique podre. Condições de 

armazenamento adequadas reduzem o aparecimento dessas deteriorações. Além disso, 

tem sido feito novos cultivares geneticamente modificados com o propósito de serem 

mais resistentes a esses problemas (WHEATLEY, 1987). 

 

Figura 2. Deteriorações fisiológicas e microbiológicas na mandioca 

 

Fonte: WHEATLEY, 1987 



5 
 

Há uma divisão para os diferentes tipos de mandioca; estas são definidas 

como mansas ou bravas. A mandioca brava tem seu uso destinado para a preparação de 

farinhas e féculas, ou seja, passam por algum tipo de preparo prévio até chegar no 

consumidor final. A mandioca mansa, também conhecida como mandioca de mesa, é 

utilizada tanto in natura, seja cozida, frita ou em demais preparações domésticas e 

também pode ser destinada a indústria alimentícia para ser utilizada na produção de 

algum produto secundário (LOSADA VALLE et al., 2004). 

A diferença entre os tipos se dá pela quantidade de glicosídeos cianogênicos 

(mg de HCN por kg de polpa fresca da raiz), que interferem no sabor e também na 

toxicidade da planta. Mandiocas do tipo mansa, tem um sabor mais doce e são assim 

classificadas por apresentarem uma concentração menor que 100 mg de HCN por kg de 

polpa fresca da raiz; enquanto que as mandiocas do tipo brava tem um sabor mais 

amargo e são assim classificadas por terem mais de 100 mg de HCN por kg de polpa 

fresca de raiz e precisam passar por algum preparo prévio com a finalidade de diminuir 

sua toxicidade antes de chegar ao consumidor final (LOSADA VALLE et al., 2004). 

 

2.1.1 Mandioca no mundo 

   

Segundo a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura 

(FAO), a mandioca é a terceira maior fonte energética nos trópicos, perdendo apenas 

para o milho e o arroz. Essa raiz é fonte energética para milhões de pessoas na América 

Latina, Ásia e África e nesses continentes é grande o avanço da agricultura familiar na 

produção da mandioca (FAO, 2008). 

A tabela 1, mostra a produção mundial da mandioca no ano de 2014 em 

termos de produção total, área colhida e produtividade média de toneladas produzidas 

por hectare de planta. 
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Tabela 1. Produção mundial de mandioca em 2014 

País Produção (t) Área colhida (ha) Produtividade média (t/ha) 

Nigéria 54.831.600 7.102.300 7,72 

Tailândia 30.022.052 1.348.996 22,26 

Indonésia 23.436.384 1.003.494 23,35 

Brasil 23.253.514 1.568.253 14,83 

Gana 16.524.000 889.000 18,59 

Outros 120.210.193 11.954.958 10,06 

Mundo 268.277.743 23.867.001 11,24 

Fonte: Embrapa Mandioca e Fruticultura, 2014 

 

Apesar da Nigéria ter a maior produção em termos de quantidade de 

mandioca produzida, esta tem uma produtividade média de toneladas por hectare 

plantado muito baixa, bem abaixo até da média mundial (Embrapa Mandioca e 

Fruticultura, 2014). A Nigéria é uma potência africana, sendo destaque na produção 

agrícola, porém a produção de mandioca é pouco voltada para exportação. Os dados de 

exportação mais recentes de 2013 mostram que o maior país exportador da mandioca 

nesse ano foi a Tailândia, exportando 5.816.935 toneladas da planta in natura e 

2.428.550 toneladas na sua forma processada; e o maior país importador foi a China 

com o número de 7.388.280 toneladas in natura e na sua forma processada importou 

1.751.272 toneladas (Embrapa Mandioca e Fruticultura, 2013). 

No ano de 2000, a FAO lançou em Roma a estratégia global de 

desenvolvimento da mandioca. A intenção dessa ação era ajudar mais de 500 milhões de 

agricultores que a cultivavam a ter um maior desenvolvimento no plantio, ocasionando 

assim maior rendimento e melhor qualidade. Esse desenvolvimento rural da mandioca 

era de total importância para a economia de países em desenvolvimento, que são em 

geral os maiores produtores dessa planta (FAO, 2008). 

 

 



7 
 

2.1.2 Mandioca no Brasil 

 

O território brasileiro em toda a sua extensão é favorável para o cultivo da 

mandioca, o que faz com que o plantio doméstico desta planta seja possível e 

disseminado por todo o país (BORGES; FUKUDA; ROSSETTI, 2002). No Brasil tem 

sido crescente o avanço do consumo da mandioca e do mercado interno desta planta. O 

seu consumo no país se dá de todas as formas, tanto utilizando-a como mandioca de 

mesa, mas também nas suas formas processadas de farinha (matéria-prima da popular 

tapioca), fécula (polvilho) quanto na preparação de massas congeladas (FENIMAN, 

2004). 

No mercado mundial, o Brasil se destaca tanto quanto consumidor como 

produtor. Em 1999, o país apresentou o consumo per capita de mandioca de 42,9 kg por 

habitante ao ano enquanto que no mundo esse número foi de apenas 16,4 kg 

(FENIMAN, 2004). No ano de 2016, o Brasil produziu 23.705.613 toneladas de 

mandioca e o valor bruto de sua produção foi de 7,32 bilhões de reais. A tabela 2 mostra 

a produção, a área colhida, a produtividade média e a participação dos 5 maiores estados 

brasileiros na produção de mandioca no ano de 2016 (MATA et al., 2017). 

 

Tabela 2. Produção de mandioca dos principais estrados produtores Brasileiros em 

2016 

Estado Produção (t) Área colhida 

(ha) 

Produtividade 

média (t/ha) 

Participação 

(%) 

Pará 6.034.713 350.425 17,221 25,5 

Paraná 3.744.351 133.220 28,107 15,8 

Bahia 1.870.000 170.000 11,000 7,9 

Amazonas 1.665.434 167.860 9,922 7,0 

Maranhão 1.311.814 157.425 8,333 5,5 

Brasil 23.705.613 1.546.391 15,330 100,0 

Fonte:  MATA et al., 2017 
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Estima-se que em 2017, a produção brasileira de mandioca seja de 20.901. 

444 toneladas, 11,8% a menos do que no ano de 2016. Essa previsão se dá tanto pelo 

aumento do preço da tonelada dessa raiz quanto pela falta de investimentos em geral, 

não investem em tecnologia nem em ampliação em suas lavouras. (MATA et al., 2017)  

 

2. 2 COCÇÃO DA MANDIOCA 

 

Conhecer os principais constituintes químicos de um alimento auxilia o 

controle, o melhoramento do processo e utilização dos produtos agrícolas (SALVADOR 

et al., 2000). O tempo de cozimento da mandioca de mesa e a sua qualidade após cozida 

são fatores importantes para seus produtores agrícolas (FENIMAN, 2004). 

Esses fatores são determinantes para o destino dessa planta, seja diretamente 

para o consumidor final na sua forma in natura ou para a indústria de transformação. 

Quanto menos tempo uma mandioca leva para cozinhar, melhor será a sua qualidade, 

logo, mandiocas que apresentam tempos de cozimento muito longos acabam por 

apresentar uma qualidade inferior na massa cozida do que as raízes que tenham menores 

tempos de cozimento (FENIMAN, 2004). 

Em 1987, Christopher Wheatley determinou que o tempo de cozimento 

ideal para um cultivar de mandioca é de até 30 minutos para um produto de consistência 

intermediária; o sabor pouco amargo (que pode indicar alta concentração de HCN) e 

com uma doçura intermediária. Sua consistência deve estar firme e seu amido deve ser 

branco ou amarelado. (WHEATLEY, 1987) Além disso, plantas com diferentes tempos 

de colheita apresentam diferentes tempos de cozimento. (BORGES; FUKUDA; 

ROSSETTI, 2002) 

 

 

2. 3 PAREDE CELULAR DA MANDIOCA 

 

 As paredes celulares das plantas são compostas majoritariamente por 

fibras insolúveis como celulose, hemicelulose e lignina (SALVADOR et al., 2000). 

Uma planta apresenta em cada tecido, proporções diferentes desses três compostos 

(SANTOS, 2008). 
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2.3.1 Celulose 

 

  A celulose é o polissacarídeo e a matéria orgânica de maior abundância 

na face da Terra (ROWELL; PETTERSEN; TSHABALALA, 2012), além de ser o 

componente em maior quantidade na parede celular vegetal (SANTOS, 2008). A sua 

formação ocorre pela junção de cadeias de (1-4) β-D-glicose, resultando na eliminação 

da água, (Figura 3) que resultam em uma molécula de elevado peso molecular 

(MORAIS; NASCIMENTO; MELO, 2005). 

 

Figura 3. Formação da cadeia de Celulose 

 

Fonte: MORAIS; NASCIMENTO; MELO, 2005 (ADAPTADO) 

 

 A celulose é denominada fibra pois possui uma forma alongada e fina 

(PIOTTO, 2003) e essas fibras quando unidas, tem uma alta resistência e baixa 

solubilidade em geral, porém o calor úmido reduz a cristalização da celulose, 

permitindo uma hidrólise desta. As cadeias celulósicas nas paredes celulares vegetais 

são compactadas de tal forma que as moléculas apresentem regiões tanto cristalina 

quanto amorfa, sendo esta a mais disposta à solubilização (FENIMAN, 2004). 
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2.3.2 Hemicelulose 

 

 Enquanto a celulose é um polissacarídeo formado por apenas 1 tipo de açúcar 

(glicose), a hemicelulose é um polissacarídeo formado por diferentes tipos de unidades 

de açúcares como pentoses, alguns tipos de desoxi-açúcares e ácidos glucurônicos 

(FENIMAN, 2004). Logo, a hemicelulose não tem uma estrutura definida, mas sim uma 

proporção de componentes poliméricos que se diferenciam em cada planta e em cada 

tecido desta. Além disso, tem um menor peso molecular, entre 25000 a 30000 g/mol; 

enquanto a celulose tem entre 300.000 a 500.000 g/mol (SANTOS, 2008). 

 Nas paredes celulares vegetais, a hemicelulose está diretamente relacionada com 

a celulose, tendo a lignina como componente de junção entre elas. Além disso, alguns 

tipos de hemiceluloses são produzidas em excesso quando a planta sofre algum tipo de 

estresse (SANTOS, 2008). 

 

2.3.3 Lignina 

   

A lignina é um polissacarídeo aromático presente em paredes celulares 

vegetais, tendo como principal função promover uma ligação entre a hemicelulose e a 

celulose. Sua síntese acontece dentro de plantas vasculares e suas unidades básicas são 

sintetizadas a partir dos álcoois precursores: p-cumarilíco (1), coniferílico (2) e 

sinapílico (3) (Figura 4), denominados monolignóis, monômeros derivados da 

fenilanina (MANSFIELD et al., 2012). 
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Figura 4. Estruturas moleculares dos monilgnóis 

 

Fonte: PINKERT et al., 2011 (ADAPTADO) 

  

Esses precursores quando polimerizados, dão origem aos fenilpropanóides 

hidroxifenil (H), guaiacil (G) e siringil (S) (Figura 4), que combinados formam a 

estrutura da macromolécula da lignina (MANSFIELD et al., 2012) (ARAÚJO et al., 

2016). O que diferencia as estruturas das ligninas de diferentes espécies, tempo de 

maturação (maturação fisiológica e maturação comercial) e tecidos, é como esses 

monolignóis se combinam e as suas respectivas proporções  (ARAÚJO et al., 2016).  

Em angiospermas, como a mandioca, a lignina é composta majoritariamente 

de proporções das moléculas de siringil e guaiacil enquanto que em gimnospermas, a 

lignina é composta na maior parte por p-hidroxifenil e siringil (ARAÚJO, 2015). A 

função estrutural da lignina foi um fator importante para a evolução das plantas 

terrestres, já que essa macromolécula fornece uma rigidez estrutural na verticalização 

das plantas (WENG; CHAPPLE, 2010). A lignina é hidrofóbica e além de substituir a 

água nas paredes celulares, ainda reduz a passagem de água nessas (FENIMAN, 2004).  

 

2. 4 MÉTODOS ANALÍTICOS 

 

2.4.1 Extração acelerada por solvente 

  

A extração da lignina de matrizes vegetais tem sido muito realizada com 

diferentes métodos. O Soxhlet é um método de extração muito utilizado para obtenção 

de lignina de matrizes de plantas em geral, porém o seu longo tempo de extração e seu 

alto consumo de solvente tem sido levados em consideração na escolha deste método 

para a extração dessa macromolécula (MANSFIELD et al., 2012). 
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A extração acelerada por solvente (ASE), também conhecida como extração 

líquido pressurizada (PLE), tem sido amplamente utilizada como uma alternativa de 

extração mais limpa, na qual demanda menos tempo, menos gasto de solvente, maior 

eficiência e reprodutibilidade, além de uma melhor recuperação. (WANG et al., 2007) 

Aparelhos mais novos permitem a extração de até 24 matrizes, garantindo assim um 

excelente desempenho e otimização de extração. 

A extração por ASE, empregada em amostras sólidas ou semissólidas, 

consiste na combinação entre altas pressão e temperatura. (MANTOVANI, 2014) Em 

uma célula extratora de metal (Figura 5), a amostra é adicionada, pura ou com terra 

inerte para homogeneização, e o solvente apropriado, ou uma combinação de solventes, 

permanece nela por um ou mais ciclos estáticos, por tempo e temperatura pré-

estabelecidos. O extrato de interesse é recolhido em vials.    

 

Figura 5. Célula extratora do equipamento ASE 

 

Fonte: Autor 

 

Nesse sistema, o solvente utilizado permanece dentro da célula extratora em 

condições de altas temperatura, de 80º a 200º C, e pressão, podendo chegar a 1500 psi 

(pounds per square inch - libras por polegada quadrada); logo, o solvente permanece 

dentro da célula ainda em seu estado líquido apesar de estar em uma temperatura maior 

que a sua temperatura de ebulição (SANTOS; VEGGI; MEIRELES, 2012).  
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Essas condições possibilitam uma maior eficiência na extração de 

determinados compostos, solubilizando os analitos de interesse mais facilmente. Além 

disso, a interação analito-solvente aumenta e ocorre uma maior extração dos compostos 

das suas matrizes chegando a extrair analitos em ordem de ppb (partes por bilhão) 

(SANTOS; VEGGI; MEIRELES, 2012) (CASTRO-PUYANA et al., 2013). Com essas 

condições, é possível que haja rendimentos mais elevados em tempos mais curtos e com 

menores volumes de solventes do que aos métodos de extração mais convencionais 

(CASTRO-PUYANA et al., 2013). 

 

2.4.2 Ressonância Magnética Nuclear (RMN) 

  

A ressonância magnética nuclear (RMN) é uma técnica espectroscópica que 

trata da interação do núcleo atômico com energia no domínio da radiofrequência. 

Núcleos ativos em RMN apresentam números quânticos de spin nuclear (I) diferentes 

de zero  (PAVIA et al., 2012). 

Os espectros de RMN são obtidos a partir de amostras solubilizadas em 

solventes deuterados, que são inseridas em um campo magnético B0 e irradiadas com 

radiofrequências que se igualam à frequência de precessão nuclear. Um decaimento de 

indução livre ocorre quando a frequência sobre o núcleo é desligada, e é obtido um sinal 

em função do tempo e transformado em um sinal em função da frequência, graças a 

transformada de Fourier, que é o espectro de RMN (Figura 6) (PAVIA et al., 2012). 

 

Figura 6. Esquema da análise por ressonância magnética nuclear 

 

Fonte: LUZYANIN; ABRANTES, 2010  
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A RMN é uma técnica não destrutiva que tem sido amplamente utilizada 

como método espectroscópico para análise de paredes celulares vegetais (MANSFIELD 

et al., 2012). A RMN bidimensional como o HSQC (Heteronuclear single quantum 

coherence), que correlaciona o RMN 
1
H ao seu respectivo RMN 

13
C, tem permitido o 

avanço da elucidação das estruturas das ligninas de vegetais e também das estruturas 

dessas moléculas em diferentes tecidos da mesma planta. Com o HSQC é possível 

identificar os fenilpropanóides p-hidroxifenil, guaiacil e siringil, que compõem a 

macromolécula da lignina, assim como as suas quantidades relativas (MANSFIELD et 

al., 2012). 

A ressonância magnética nuclear de Hidrogênio ( RMN 
1
H) também tem 

sido amplamente utilizada para verificar a metabolômica de diversas matrizes, de 

plantas a amostras biológicas humanas (BADDINI; NETTO; TEIXEIRA, 2014). A 

análise da mandioca pela técnica de RMN tem sido extremamente útil para caracterizar 

carboidratos, açúcares e lipídeos de diferentes clones da planta (IULIANELLI; 

TAVARES, 2011). 
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3 OBJETIVOS 

 

Analisar as diferenças estruturais da lignina de paredes celulares e os 

metabólitos primários de diferentes mandiocas. 

 

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Extrair lignina de diferentes amostras de mandioca com tempos de 

cocção variados pelo sistema acelerado por solvente (ASE).  

 Analisar por ressonância magnética nuclear (RMN) essas ligninas 

obtidas e verificar a relação de siringil e guaiacil em cada uma 

dessas e conferir se há correlação desses valores com os tempos de 

cocção das suas mandiocas de origem. 

 Extrair e analisar metabólitos primários de duas mandiocas que 

cozinham e não cozinham. 
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4  MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1  COLHEITA DO MATERIAL 

 

As amostras de mandioca utilizadas para este trabalho foram fornecidas pela 

pesquisadora Luciana Alves de Oliveira da unidade da Embrapa Mandioca e 

Fruticultura - Bahia. 

As mandiocas foram plantadas na Área II da Embrapa – Cancela – Massu, 

no dia 20/05/2016, em 4 diferentes blocos, onde cada um desses continha os 8 

diferentes genótipos (4 clones que cozinham e 4 clones que não cozinham), dispostos 

aleatoriamente, com bordadura dos dois lados para proteger o plantio (Tabela 3). O 

plantio foi feito aleatoriamente a fim de diminuir o efeito da variação da fertilidade do 

solo. Os 4 clones que cozinham são: Eucalipto (A), Aipim Brasil (B), Dourada (C) e 

Saracura (D); enquanto os 4 clones que não cozinham são 2009 02-13 (E), 2009 02-16 

(F), 2009 09-05 (G) e 2009 12-20 (H) (Tabela 3). 

Cada um dos genótipos tinha 75 plantas, dispostas em 5 linhas de 15 plantas 

cada. Foram feitas três colheitas em 9, 12 e 14 meses após o plantio, onde cada uma 

dessas colheitas foram retiradas 25 plantas de cada genótipo de cada bloco. 

 

Tabela 3. Representação do local de plantio 

BD IV H 

 

F 

 

A 

 

D 

 

E 

 

B G 

 

C 

 

BD 

III C 

 

B F 

 

D 

 

A 

 

E 

 

H 

 

G 

 

II C 

 

B F 

 

E 

 

A 

 

H 

 

G 

 

D 

 

I D A 

 

C 

 

F 

 

B H 

 

G 

 

E 

 

 

Legenda: A = Eucalipto, B = Aipim Brasil, C = Saracura, D = Dourada, E = 2009 02-

13, F = 2009 02-16, G = 2009 09-05, H = 2009 12-20, BD = Bordadura 

  

Fonte: Autor  
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4.2 PREPARO DA AMOSTRA 

  

 Após a colheita, as amostras das raízes de mandioca foram preparadas da 

seguinte forma: 

 

1) Primeiramente lavou-se as raízes com escova apropriada para retirar 

qualquer resíduo que estivesse presente. As raízes escolhidas 

representaram as raízes colhidas, ou seja, todos os tamanhos (raízes 

pequenas, médias e grandes) e que não estivessem com alguma 

alteração física (quebradas ou doentes) que interferissem na análise. 

2) As raízes foram cortadas em pedaços cilíndricos a fim de facilitar o 

descascamento e o quarteamento. Descascou-se os pedaços, 

removendo a casca e entrecasca. As raízes foram divididas no 

comprimento, ao meio e, posteriormente, ao quarto. Em seguida, 

foram selecionados os lados opostos e estes foram novamente 

picados em tamanhos menores, com o auxílio de uma faca. (Figura 

7) 

 

Figura 7. Representação do preparo das amostras de mandioca 

 

Fonte: Autor 

 

3) As raízes picadas foram separadas em 2 amostras e cada uma teve o 

peso de aproximadamente 50 g. As raízes picadas após a pesagem 

para análise foram trituradas em multiprocessador caseiro e logo 

após a massa tritura foi homogeneizada em um béquer plástico. 

4) Uma porção da massa triturada foi transferida para papel alumínio 

em formato de “pizzas” com aproximadamente 17,5 cm de diâmetro 

(uma bandeja do liofilizador de 18 cm de diâmetro é utilizada para 
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ser o molde). As “pizzas” foram colocadas no congelador de 

geladeira e no final do dia no freezer a -18º C, para o 

armazenamento. Foram congeladas cinco “pizzas” de cada amostra. 

5) As amostras foram colocadas no freezer a -80º C antes do processo 

de liofilização. A liofilização foi realizada com temperatura do 

condensador de -50º C e pressão menor que 400 μmHg no 

liofilizador Liotop L101.  

6) As amostras liofilizadas foram armazenadas dentro de embalagens 

plásticas seladas a vácuo, em câmara fria. 

 

 

4.3 EXTRAÇÃO DE LIGNINA DE AMOSTRAS DE MANDIOCA - 

DESENVOLVIMENTO DE MÉTODO DE EXTRAÇÃO 

 

4.3.1 Desenvolvimento de testes de extração 

 

O material teve homogeneização com terra diatomácea na proporção de 5 g 

de mandioca para 2 g de terra diatomácea. As extrações aconteceram no equipamento 

Dionex ASE 350, em ciclos únicos de 75 minutos, a 180º C, utilizando o solvente 60% 

(v/v) de etanol/ água com 30 mM H2SO4. Utilizou-se células de extração de 34 mL. 

Nesse caso, o ácido sulfúrico serviu como catalisador para a reação (WILDSCHUT et 

al., 2013). 

As massas pesadas de mandioca e terra diatomácea para cada um dos clones 

seguem abaixo descritas nas tabelas 4 e 5. Para cada amostra, foram feitas extrações em 

triplicata. 

 

Tabela 4. Massas pesadas nas extrações da Mandioca 2009 09-05 (clone que não 

cozinha) 

Amostra Massa de mandioca (g) Massa de Terra diatomácea (g) 

1 5,0761  2,2990  

2 5,0903  2,1809  
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3 5,0095  2,0339  

Fonte: Autor 

Tabela 5. Massas pesadas nas extrações da Mandioca Brasil (clone que cozinha) 

Amostra Massa de mandioca (g) Massa de Terra diatomácea (g) 

4 5,0331  2,0826  

5 5,0146  2,0198  

6 5,0199  2,0199  

Fonte: Autor 

 

4.3.2 Obtenção da lignina 

 

Os extratos fluidos obtidos foram guardados em geladeira, para evitar 

proliferação microbiológica, antes de serem concentrados em evaporador rotativo Buchi 

R-215 à pressão reduzida, a 50º C e 50 rotações por minuto. Ao volume final obtido, 

adicionou-se 150 mL de água destilada em cada extrato produzido, a fim de precipitar 

toda a lignina presente. As soluções ficaram em repouso por 96 horas (4 dias) (Figura 8) 

e posteriormente foram filtradas em sistema à vácuo. Toda a lignina presente nas 

amostras foi recolhida em papéis de filtro previamente pesados.   

 

Figura 8. Precipitação da lignina 
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Fonte: Autor 

 As amostras foram filtradas, secas em estufa SOLAB SL 100 por 6 horas, 

a 60º C. Quando já estavam completamente livres de água, foram pesadas para cálculo 

de rendimento. Na figura 9 está representado o fluxograma da metodologia de extração 

e obtenção da lignina. 

 

Figura 9. Fluxograma de obtenção da lignina a partir da mandioca 

 

 Fonte: Autor 

  

4.3.3 Análise da lignina por ressonância magnética nuclear 

 

 Para a obtenção dos dados do RMN, pesou-se em tubos de ressonância de 

5 mm, cerca de 10 mg de lignina obtida de cada uma das mandiocas utilizadas no 

desenvolvimento do método do tópico 4.3.1 (Figura 10). As amostras foram 

Secagem em estufa por 6 horas, a 60º C 

Filtração a vácuo 

Adição de água destilada e precipitação da lignina por 96 horas 

Concentração até a recuperação do etanol presente 

Extração no sistema acelerado por solvente, com a solução 60% (v/v) de etanol/ água com 
30 mM H2SO4, a 180º C em ciclo único de 75 minutos 

Pesagem da mandioca e da terra diatomácea 
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solubilizadas em 0,5 mL de DMSO-d6 e submetidas a ultrassom no equipamento Eco-

Sonics Ultronique Q 3.0 até total solubilização. 

Figura 10. Amostras de 10 mg de lignina obtidas nas extrações prévias, condicionadas 

em tubos de ressonância de 5 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor 

 

Após estarem totalmente solubilizadas, as amostras foram analisadas no 

equipamento Agilent DD2 de 600 MHz (para núcleo de 1H) e equipado com uma sonda 

One Probe de 5 mm de diâmetro interno (H-F/15N-31P) de detecção inversa e gradiente 

de campo no eixo “z”. Para o gHSQC foram adquiridos 64 transientes, com um tempo 

de espera em cada aquisição de 0,5 s, janela em F1 de 200 ppm e em F2 de 16 ppm, 

com números de pontos em F1 de 256 e F2 de 962. 
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4.4 EXTRAÇÃO DE LIGNINA DE AMOSTRAS DE MANDIOCA – 

EXTRAÇÃO DE DIFERENTES CLONES 

 

4.4.1 Extração 

 

Para melhorar o rendimento das extrações, utilizou-se a proporção de 20 g 

de mandioca para 8 g de terra diatomácea. No extrator acelerado por solvente Dionex 

ASE 350, as extrações de ciclos únicos de 75 minutos, a 180º C, utilizando o solvente 

60% (v/v) de etanol/ água com 30 mM H2SO4 e utilizou-se células de extração com o 

volume de 100 mL. As amostras provenientes do Bloco I e Bloco II, foram colhidas no 

décimo segundo mês após o plantio (nos dias 22/05/2017 e 23/05/2017). Nas tabelas 6 e 

7 estão descritas as massas pesadas em cada uma das extrações. 

 

Tabela 6. Massas pesadas nas extrações das mandiocas do bloco I 

Mandioca Massa de mandioca (g) Massa de Terra diatomácea (g) 

Saracura 20,1967 8,0450 

Dourada 20,6024 8,1036 

Eucalipto 20,6826 8,1043 

2009 02-13 20,1452 8,0002 

2009 09-05 20,2262 8,0854 

Fonte: Autor 

 

Tabela 7. Massas pesadas nas extrações das mandiocas do bloco II 

Mandioca Massa de mandioca (g) Massa de Terra diatomácea (g) 

Saracura 20,3100  8,3250  

Dourada 20,0756  8,4709  

Eucalipto 20,2458  8,2631  

2009 02-13 20,3780  8,0053  
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2009 12-20 20,3993  10,0174  

Fonte: Autor 

 

 

4.4.2 Obtenção da lignina 

 

A obtenção de lignina a partir dos extratos anteriormente produzidos foi 

realizada do mesmo modo da metodologia descrita no tópico 4.3.2. A única variação foi 

a adição do volume de 300 mL de água destilada para precipitação, ao invés de 150 mL 

como anteriormente descrito. 

 

4.4.3 Análise da lignina por ressonância magnética nuclear 

 

Para a obtenção dos dados do RMN, pesou-se em tubos de ressonância de 5 

mm, a massa de lignina de 50 mg (Figura 11), As amostras foram solubilizadas em 0,5 

mL de DMSO-d6 e submetidas a ultrassom no equipamento Eco-Sonics Ultronique Q 

3.0 até completa solubilização. 
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Figura 11. Amostras de 50 mg de lignina obtidas na extração de diferentes clones de 

mandioca condicionadas em tubos de ressonância de 5 mm 

 

Fonte: Autor 

Após estarem totalmente solubilizadas, as amostras foram analisadas com 

mesmo equipamento e as mesmas especificações descritas no tópico 4.3.3. 

 

4.5 PREPARAÇÃO DA MANDIOCA PARA ANÁLISE DE 

METABÓLITOS PRIMÁRIOS POR RMN 

 

Para análise da mandioca, primeiramente macerou as mandiocas Dourada e 

2009 09-05, ambas do bloco I (Tabela 3), em gral e pistilo a fim de reduzir suas 

granulometrias. Logo após, cada uma destas foi peneirada em peneira com mesh de 60 e 

abertura de 250 mm, a fim de padronizar as granulometrias das amostras. 

Em seguida as mandiocas foram pesadas, solubilizadas com 700 µL de D2O, 

submetidas a ultrassom Eco-Sonics Ultronique Q 3.0 por 5 minutos e após por 5 

minutos em centrífuga a 6000 rotações por minuto. O sobrenadante foi retirado com o 

auxílio de uma pipeta Pasteur de vidro e transferida para tubo de ressonância de 5 mm 
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para análise no equipamento Agilent DD2 de 600 MHz equipado com uma sonda One 

Probe de 5 mm de diâmetro interno (H-F/15N-31P) de detecção inversa e gradiente de 

campo no eixo “z”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

5.1 ANÁLISE DOS EXTRATOS – DESENVOLVIMENTO DE MÉTODO 

DE EXTRAÇÃO 

 

 

5.1.1 Cálculo de rendimento 

 

Os rendimentos obtidos nessas extrações prévias foram baixos, ocasionando 

uma dificuldade na hora de retirar a lignina presente no papel de filtro para ser 

adicionada no tubo de ressonância, apesar do material já estar completamente seco. As 

tabelas 9 e 10 mostram os rendimentos em porcentagem da massa lignina obtida pela de 

mandioca inicial. 
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Tabela 8. Rendimentos obtidos na extração da Mandioca 2009 09-05 

Amostra Massa inicial de mandioca (g) Massa de lignina obtida (g) %  

1 5,0761 0,0662  1,304  

2 5,0903 0,0539 1,059  

3 5,0095  0,1031 2,058  

Média - 0,0744 1,474  

Fonte: Autor 

Tabela 9. Rendimentos obtidos na extração da Mandioca Brasil 

Amostra Massa inicial de mandioca (g) Massa de lignina obtida (g) %  

4 5,0331  0,0927  1,842  

5 5,0146  0,0981  1,956  

6 5,0199  0,1067  2,126  

Média - 0,0992  1,947  

Fonte: Autor 

 

 

 

 

 

5.1.2. Análise de ligninas obtidas no desenvolvimento do método 

 

A mandioca, como angiosperma, é caracterizada como hardwood (madeira 

dura) e tem a sua lignina composta majoritariamente por pelas moléculas de siringil e 

guaiacil. (ARAÚJO, 2015) Nos espectros obtidos foram integrados o sinal de siringil e 

do guaiacil a fim de relacionar suas quantidades com o cozimento das mandiocas 

utilizadas. 

Em seguida encontram-se as tabelas 11 e 12 que tem correlação de Siringil e 

Guaiacil das ligninas obtidas das mandiocas 2009 09-05 e os espectros obtidos. 

 

Tabela 11. Porcentagens de Siringil e Guacil na lignina da mandioca 2009 09-05 

Amostra Siringil Guaiacil S/G 

1 41.9 100 0,419 

2 43.5 100 0,435 

3 44.4 100 0,444 

Média 43,3 100 0,433 

Fonte: Autor 
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Tabela 12. Porcentagens de Siringil e Guacil na lignina da mandioca Brasil 

Amostra Siringil Guaiacil S/G 

4 64.2 100 0,642 

5 72.3 100 0,723 

6 79.5 100 0,795 

Média 72,0 100 0,720 

Fonte: Autor 
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Figura 12. Espectro HSQC da lignina obtida na amostra 1 

 

Fonte: Autor 
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Figura 13. Espectro HSQC da lignina obtida na amostra 2 

 

Fonte: Autor 
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Figura 14. Espectro HSQC da lignina obtida na amostra 3 

 

Fonte: Autor 
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Figura 15. Espectro HSQC da lignina obtida na amostra 4 

 

Fonte: Autor 
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Figura 16. Espectro HSQC da lignina obtida na amostra 5 

 

Fonte: Autor 
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Figura 17. Espectro HSQC da lignina obtida na amostra 6 

 

Fonte: Autor 
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De acordo com as tabelas 11 e 12, observou-se que a mandioca Brasil (que 

cozinha, tem na sua composição um valor maior de siringil do que a lignina da 

mandioca 2009 09-05 (que não cozinha). A maior solubilidade da lignina rica em 

siringil ocorre por causa do grupo metóxi adicional na sua estrutura (Figura 12). Logo, 

ligninas que tenham maior concentração de siringil são mais facilmente solubilizadas do 

que ligninas que tenham maior concentração de guaiacil (KONDO; SAKAI; 

IMAMURA, 1995). 

 

Figura 18. Estruturas das moléculas de guaiacil (G) e siringil (S) 

 

Fonte: CHATTERJEE et al., 2014 (ADAPTADO) 

 

A lignina é uma molécula hidrofóbica e impede a hidrólise das outras 

substâncias da parede celular (FENIMAN, 2004). Uma concentração menor de siringil, 

favorece a não solubilização da matriz na qual está presente.  

A relação de siringil/ guaiacil foi de 0,433 e 0,720 para as mandiocas 2009 

09-05 e Brasil, respectivamente. Isso demonstra uma maior proporção de guaiacil na 

lignina da mandioca 2009 09-05. Em sentindo de comparação entre duas mandiocas 

com diferentes características de cocção; isso pode explicar porque a mandioca 2009 

09-05 onde a concentração de siringil na sua lignina é menor, não cozinha, enquanto 

que na lignina da mandioca Brasil onde tem mais siringil, apresenta uma boa cocção. 
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5.2 ANÁLISE DOS EXTRATOS OBTIDOS – EXTRAÇÃO DE 

DIFERENTES CLONES 

 

 

5.2.1 Rendimento 

 

Como dito anteriormente, para a extração de lignina dessas mandiocas, tanto 

as massas de mandioca quanto de terra diatomácea foram quadruplicadas para melhorar 

o rendimento. E esse aumento resultou em maiores rendimentos na extração como que 

pode ser observado nas tabelas 13 e 14. 

 

Tabela 13. Rendimentos obtidos na extração das Mandiocas do Bloco I 

Amostra Massa inicial de mandioca 

(g) 

Massa de lignina obtida 

(g) 

% 

Saracura 20,1967  0,7159  3,545  

Dourada 20,6024  0,9247  4,488  

Eucalipto 20,6826  0,5506  2,662  

2009 02-13 20,1452  1,8323  9,095 

2009 09-05 20,2262  0,4744  2,345 

Fonte: Autor 

 

Tabela 14. Rendimentos obtidos na extração das Mandiocas do Bloco II 

Amostra Massa inicial de mandioca 

(g) 

Massa de lignina obtida 

(g) 

% 

Saracura 20,3100  0,6583 3,241  

Dourada 20,0756  0,7573  3,772  

Eucalipto 20,2458  0,5953  2,940  

2009 02-13 20,3780  0,7991  3,921  

2009 12-20 20,3993  0,6035  2,958  

Fonte: Autor 
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5.2.2 Análise de lignina obtidas nas extrações de diferentes clones 

 

As tabelas 15 e 16 mostram as porcentagens de siringil e guaiacil das 

ligninas de cada uma das amostras dos blocos I e II, respectivamente. A tabela 17 

contém uma comparação com os valores de siringil em relação a guaiacil obtidos das 

ligninas obtidas das mandiocas dos dois blocos (Tabela 3).  Seguem os espectros 

obtidos dessas amostras de lignina e em cada um deles está a correlação de siringil e 

guaiacil descritas nas tabelas 15, 16 e 17. 

 

Tabela 10. Porcentagens de siringil e guacil nas ligninas das mandiocas do Bloco I 

Amostra Siringil Guaiacil S/G 

Saracura 67.3 100 0,673 

 Dourada 83.0 100 0,830 

 Eucalipto 88,6 100 0,886 

2009 02-13 76.3 100 0,763 

2009 09-05 63.4 100 0,634 

Fonte: Autor 

Tabela 11. Porcentagens de siringil e guacil nas ligninas das mandiocas do Bloco II 

Amostra Siringil Guaiacil S/G 

Saracura 57.8 100 0,578 

Dourada 84,7 100 0,847 

Eucalipto 84,5 100 0,845 

2009 02-13 91.6 100 0,916 

2009 12-20 81.5 100 0,815 

Fonte: Autor 

Tabela 12. Porcentagens de siringil e guacil (S/G) nas ligninas das mandiocas dos 

Blocos I e II 

Amostra – Bloco I S/G Amostra – Bloco II S/G 

Saracura 0,673 Saracura 0,578 

Dourada 0,830 Dourada 0,847 

Eucalipto 0,886 Eucalipto 0,845 

2009 02-13 0,763 2009 02-13 0,916 

2009 09-05 0,634 - - 

- - 2009 12-20 0,815 

Fonte: Autor 
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Figura 19. Espectro HSQC da lignina obtida da mandioca Saracura do bloco I 

 
Fonte: Autor 
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Figura 20. Espectro HSQC da lignina obtida da mandioca Dourada do bloco I 

 

Fonte: Autor 
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Figura 21. Espectro HSQC da lignina obtida da mandioca Eucalipto do bloco I 

 

Fonte: Autor 
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Figura 22. Espectro HSQC da lignina obtida da mandioca 2009 02-13 do bloco I 

 

Fonte: Autor 
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Figura 23. Espectro HSQC da lignina obtida da mandioca 2009 09-05 do bloco I 

 

Fonte: Autor 
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Figura 24. Espectro HSQC da lignina obtida da mandioca Saracura do bloco II 

 

Fonte: Autor 
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Figura 25. Espectro HSQC da lignina obtida da mandioca Dourada do bloco II 

 

Fonte: Autor 
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Figura 26. Espectro HSQC da lignina obtida da mandioca Eucalipto do bloco II 

 

Fonte: Autor 
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Figura 27. Espectro HSQC da lignina obtida da mandioca 2009 02-13 do bloco II 

 

Fonte: Autor 
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Figura 28. Espectro HSQC da lignina obtida da mandioca 2009 12-20 do bloco II 

 

Fonte: Autor 
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Como visto nas tabelas 15, 16 e 17, não há uma correlação da quantidade de 

siringil com o fato da mandioca cozinhar ou não nas amostras obtidas nessa extração. 

Tendo em vista que as variedades de mandioca que não cozinham apresentam 

quantidades maiores (exceto a lignina obtida da mandioca 2009 09-05 do bloco I) de 

siringil em suas ligninas, o que era para ser ao contrário como descrito na seção 5.2.1.1. 

O método utilizado não proporcionou uma reprodutibilidade na análise e 

confiabilidade nos dados obtidos. Logo, não se obteve um resultado conclusivo para a 

correlação da composição das ligninas com os tempos de cocção nos 10 clones 

estudados nesse método. 

 

5.3 ANÁLISE DOS METABÓLITOS PRIMÁRIOS DA MANDIOCA 

 

Com o intuito de verificar a composição dos metabólitos primários das 

diferentes, foram obtidos espectros de RMN 
1
H. Nos espectros da figura 29, 30 e 31 

estão descritos alguns dos metabólitos primários vistos nas mandiocas Dourada e 2009 

09-05 (DE OLIVEIRA; CARNEIRO; FERREIRA, 2014) (KODA et al., 2012). De 

acordo com os espectros pode-se notar que a mandioca Dourada tem uma maior 

quantidade em geral de carboidratos, aminoácidos e compostos aromáticos quando 

comparada à mandioca 2009 09-05. 

 



48 
 

Figura 2929. Espectro de RMN de 
1
H obtido da região de 0,9 a 5,5 ppm das Mandiocas 

Dourada (A) e 2009 09-05 (B) 

 

Fonte: Autor 
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Figura 30. Espectro RMN de 
1
H obtido da região de 0,9 a 3,3 ppm das Mandiocas 

Dourada (A) e 2009 09-05 (B) 

 

Fonte: Autor 
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Figura 31. Espectro RMN de 1H obtido da região de 5,5 a 9,5 ppm das Mandiocas 

Dourada (A) e 2009 09-05 (B) 

 

Fonte: Autor 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

Obteve-se sucesso no desenvolvimento de método para extração da lignina a 

partir da mandioca, utilizando o sistema acelerado por solvente (ASE). Esse é o 

primeiro relato da utilização do ASE para a extração de lignina e o resultado foi 

satisfatório. A princípio, o rendimento utilizando 5 gramas de mandioca com 2 gramas 

de terra diatomácea foi maior quando essas massas foram quadruplicadas. 

Nas amostras advindas do desenvolvimento do método, observou-se uma 

maior concentração de siringil em relação a guaiacil na lignina da mandioca Brasil do 

que na lignina da mandioca 2009 09-05; essa maior concentração de siringil, uma 

molécula mais solúvel, indica que esse clone Brasil, que cozinha, tem uma solubilização 

maior na sua molécula de lignina que o outro clone que não cozinha. Porém, os dados 

de siringil em relação ao guaiacil não foram conclusivos nas ligninas obtidas dos 10 

diferentes clones e não se obteve reprodutibilidade nos dados por problemas na 

metodologia. 

Na análise dos metabólitos primários de duas mandiocas com diferentes 

tempos de cocção, pode-se fazer uma identificação química dos compostos presentes a 

partir dos deslocamentos químicos observados nos espectros e compará-los com os 

dados obtidos na literatura.  
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