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Introdução: A mandioca Manihot esculenta Crantz, é um alimento de grande valor 

cultural na região Norte. Sobretudo em virtude dos seus derivados como a farinha de 

mandioca e tucupi. No entanto, esses podem fornecer exposição ao HCN (Ácido 

cianídrico) durante o seu consumo, já que a mandioca apresenta a linamarina e a 

linamarase que de maneira espontânea geram o HCN. No organismo pode provocar 

danos sérios a saúde humana quando exposta. Dentre esses danos ao SNC (Sistema 

Nervoso Central), doença de Konzo, bócio endêmico, doenças hematológicas dentre 

outras. Objetivos: Esta pesquisa teve como finalidade a caracterização fisico-química e 

avaliar em diferentes tempos de cocção a concentração de cianeto total em tucupi 

comercializado em feiras livres do município de Belém do Pará. Métodos: O estudo foi 

do tipo observacional transversal realizado nas feiras livres de Belém, em amostras de 

tucupi no ano de 2018. As amostras foram obtidas diretamente de três feiras distintas, 

denominadas A, B e C, localizadas em três bairros de Belém. Nas feiras, os boxes para 

obtenção do tucupi foram escolhidos por sorteio simples. Após a aquisição da amostra, 

essas foram transportadas em garrafas de plásticos de 2 litros e transportadas em 

temperatura ambiente até o laboratório de Química da Faculdade Integrada Brasil 

Amazônia (FIBRA), onde ficou armazenado até o momento da análise. Foram avaliados 

parâmetros sensoriais como cheiro e cor, físico químicos, como pH, acidez e sólidos 

solúveis (brix), além das dosagens de HCN em diferentes tempos de cocção. Para a 

avaliação da concentração do HCN foi utilizado o método do papel Picrato em contato 

com a linamarase. Resultados e Discussão: Na caracterização físico-química a amostra 

que obteve o valor máximo de Ph de 3,84, de sólidos solúveis 4,00 e acidez total de 

5,04, foi na amostra de tucupi da feira C. A maior concentração de HCN foi encontrada 

no tucupi da feira C com 18,01 HCN/mg. A curva de concentração de HCN foi plotada 

de acordo com o tempo de cocção final de 40 minutos. Foi possível observar uma queda 

significativa de aproximadamente 20% do T1 para o T2. Conclusão: Embora o tucupi 

seja um alimento muito apreciado, ainda não se tem um tempo padronizado do tempo de 

cocção e até mesmo na forma de produção do alimento tornando-se fonte de exposição 

ao cianeto pelos seus apreciadores, o que torna esse achado preocupante tendo em vista 

os efeitos deletérios de toxicidade no organismo receptor.  
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