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Introdução 

O extrato líquido obtido através da prensagem da 
mandioca, conhecido como manipueira, possui 
aspecto leitoso, contendo 5 a 7% de fécula, glicose, 
glicosídeos cianogênicos, bem como substâncias 
orgânicas e nutrientes minerais. Normalmente, as 
águas geradas durante o processamento da 
mandioca são descartadas para o meio ambiente 
causando impactos ambientais pela presença dos 
glicosídeos cianogênicos, de cianetos totais, de 
cianetos livres e a alta DQO. Nesse sentido, há 
necessidade de buscar técnicas de tratamento 
desse efluente que apresente eficiência e baixo 
custo além de minimizar seu potencial tóxico ao 
meio ambiente.1 Assim, o presente trabalho trata da 
caracterização química da manipueira bem como o 
estudo preliminar eletroquímico das possíveis 
espécies ativas nesse líquido. 

Resultados e Discussão 

Durante esse trabalho, a manipueira foi submetida a 
experimentos voltamétricos, na qual foram 
empregados eletrodos de platina (Pt) e carbono 
vítreo numa faixa de potencial de 0,25 – 1,7 V (vs. 
ERH) e velocidade de varredura de 50 mV s-1. 
Conforme a Figura 1, durante a varredura anódica, 
em ambos eletrodos, foi possível observar a 
formação de dois picos, em 1,0 V e, um segundo, 
em aproximadamente 1,4 V. Enquanto na varredura 
catódica não foi observado qualquer formação de 
pico, indicando que a manipueira sofre um processo 
oxidativo sobre os eletrodos de trabalho. Porém, 
quando se usa Pt como superfície (Fig. 1A), 
observou-se próximo a 0,6 V um pequeno e 
alargado pico que pode ser atribuído ao processo de 
redução dessa superfície. Com o objetivo de estudar 
a interação de espécies presentes na manipueira, 
realizou-se medidas eletroquímicas utilizando dois 
eletrólito suporte, sendo um, acetato de sódio, e o 
outro, ácido perclórico levando em conta o pH da 
manipueira. Dessa forma foi possível ver a diferença 
entre os picos de oxidação, e a possível influência 
do eletrólito com as espécies ativa na manipueira 
(Figura 2). 
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Figura 1 – VCs da manipueira in natura: A) Eletrodo 
de Pt; B) Eletrodo de carbono vítreo. 

0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8

0

30

60

90

120

150 C. Vitreo Acetato de Sodio (AS)
 AS + 5 mL Manip.
 AS + 10 mL Manip. 
 AS + 20 mL Manip.
 Manipueira

 

 

J 
/ µ

A
 c

m
-2

E / V (ERH)

A

0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8
-30

0

30

60

90

120

150

180
 HClO

4

 HClO
4
 + 5 mL

 HClO
4
 + 10 mL

 HClO
4
 + 20 mL

 HClO
4
 + 30 mL

 Manipueira

 

 

J 
/ µ

A
 c

m
-2

E / V (ERH)

C. Vitreo

B

 
Figura 2 - VCs da manipueira da manipueira 
centrifugada in natura em eletrólito: A) Acetato de 
sódio (pH = 4,2) e B) Ácido perclórico (pH= 4,8) 
sobre eletrodo de Carbono Vítreo (v = 50 mV s-1). 

Conclusões 

1. A manipueira apresentou resposta eletroquímica 
através de reações de oxidação sobre as duas 
superfícies (Pt e carbono vítreo) estudadas; 
2. Sobre a superfície de Pt encontrou-se as maiores 
densidades de correntes indicando que a interação 
metal/manipueira favorece a oxidação das espécies 
eletroativas na manipueira; 
3. Os dois picos de oxidação registrados nos VCs, 
possivelmente podem ser atribuídos a diferentes 
espécies na amostra que são oxidadas em 
potencias diferentes, ou ainda, que uma única 
espécie possui dois potenciais de oxidação, 
envolvendo a transferência de elétrons a partir de 
sub-produtos produzidos durante a reação de 
oxidação da manipueira; 
4. Os dados de DQO obtidos confirmam o que já era 
esperado, a manipueira possui níveis elevados de 
compostos orgânicos e que, provavelmente, foram 
oxidados durante as medidas eletroquímicas. 
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