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RESUMO 

 

A batata-doce, um alimento energético e altamente nutritivo, apresenta variedades quanto à 

cor da polpa e casca. No Brasil, o estado do Rio Grande do Sul é o maior produtor desta 

matéria-prima. A variedade de polpa roxa é boa fonte de carboidratos, fibras, minerais, 

vitaminas e é rica em antocianinas. A secagem apresenta boa alternativa para a conservação 

dos alimentos, sendo a produção de farinha uma opção contra o desperdício da batata-doce 

após a perda de seu valor comercial. Realizou-se estudo da secagem de batata-doce de 

polpa roxa em leito de jorro para definir as melhores condições de secagem, produzir 

farinha e analisá-la por meio de análises físicas, químicas e tecnológicas. Para a secagem 

em leito de jorro foi realizado planejamento experimental fatorial 2² com ponto central, 

totalizando 13 ensaios, onde as variáveis independentes estudadas foram: carga de batata-

doce de polpa roxa variando de 150, 225 e 300 gramas e temperatura do ar de 50, 60 e 70 

°C. Para as variáveis dependentes foram avaliados valores de umidade e cor. A partir dos 

resultados obtidos, a melhor condição de processo ficou definida pelos seguintes 

parâmetros: carga de alimentação de batata-doce de polpa roxa de 300 gramas e 

temperatura de secagem de 70 ºC. A farinha seca nestas condições foi caracterizada quanto 

aos parâmetros físicos, químicos e tecnológicos para aplicação em produtos alimentícios. 

Obteve-se farinha com umidade de 3,95%, estando abaixo do limite padrão máximo de 

15% A farinha de batata-doce produzida apresentou boa solubilidade em água e leite, boa 

absorção em água, óleo e leite, não formando espuma, mas formando gel. 

 

 

 

Palavras-chave: Batata-doce, Aproveitamento de resíduos, Farinhas. 
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PARAIZO, W. B.; REZENDE, L. V; STUDY OF THE DRYING PROCESS OF THE 

PURPLE-FLESHED SWEET POTATO (Ipomoea batatas (L.) lam) IN SPOUTED 

BED. Course Conclusion Paper - Food Engineering Course, Federal University of Goiás, 

2019. 

 

ABSTRACT 

 

Sweet potato, an energetic and highly nutritious food, has varieties in flesh and skin color. 

In Brazil, the state of Rio Grande do Sul is the largest producer of this raw material. The 

purple flesh variety is a good source of carbohydrates, fiber, minerals, vitamins and it’s rich 

in anthocyanins. Drying is a good alternative for food preservation, and flour production is 

an option against sweet potato waste after its lost commercial value. A study was carried 

out on the drying process of the purple-fleshed sweet potato in spouted bed to define the 

best drying conditions, producing flour and analyzing it by physical, chemical and 

technological analysis. For the drying in the spouted bed, a 2² factorial experimental design 

was carried out with a central point, totaling 13 trials, where the independent variables 

studied were: purple-fleshed sweet potato load ranging from 150, 225 and 300 grams and 

air temperature of 50, 60 and 70 ° C. For the dependent variables, moisture and color values 

were evaluated. From the results obtained, the best process condition was defined by the 

following parameters: 300 grams purple-fleshed sweet potato feeding load and 70ºC drying 

temperature. The dried flour under these conditions was characterized as the 

physicochemical and technological parameters for application in food products. Flour with 

moisture of 3.95% was obtained, being below the maximum standard limit of 15%. The 

sweet potato flour produced presented good solubility in water and milk, good absorption 

in water, oil and milk, forming foam, but not forming gel. 

 

 

 

Keywords: Sweet potato, Waste utilization, Flour. 
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1. INTRODUÇÃO 

 A batata-doce é uma raiz tuberosa, que possui carboidratos como principal 

macronutriente, pobre em proteínas e praticamente isenta de gorduras, mas rica em fibra 

alimentar, possuindo quantidade relevante de minerais e riqueza em vitamina A. O índice 

glicêmico, em conjunto com teor elevado de fibra, torna a batata-doce um alimento 

saudável (SANCHÉZ et al., 2019). 

Uma maneira de expandir o mercado para as batatas-doces é por meio de produtos 

processados, como sopas, bolos, bebidas, alimento infantil, no intuito de combater o 

declínio do consumo dessas raízes (STEED e TRUONG, 2008). 

 A batata-doce de polpa roxa é uma das cultivares interessantes de estudo. Essa 

variedade é rica em antocianinas, nutritiva e com propriedades antioxidantes 

(RODRIGUES et al., 2016).  

Uma vez que, durante o armazenamento principalmente, a  batata-doce está, 

facilmente, suscetível à deterioração microbiológica, enzimática e química (SOUSA, 2015), 

o processamento dessa matéria-prima em farinha é um modo de aumentar a vida útil e  

facilitar sua incorporação em diversos produtos como bolos, pães, biscoitos e outros, 

podendo, a farinha de batata-doce roxa, substituir parcialmente a farinha de trigo 

(RODRIGUES-AMAYA et al., 2011). 

A produção de farinha é uma maneira de aproveitar as raízes residuais de batata-

doce que, após a perda do valor comercial, ainda pode ter utilidade, contribuindo para a 

redução de perdas dentro da cadeia produtiva, além de estimular a agricultura familiar, que 

contribui para a disponibilidade das variedades de batata-doce. 

Um modo de obter-se a farinha é por meio da secagem, que é o método mais 

utilizado para redução do teor de água presente nos alimentos, conservando-se sem 

deterioração ao longo do armazenamento e, também, durante o transporte (SOUSA, 2015). 

A secagem em secador de leito de jorro destaca-se por propiciar produtos de alta 

qualidade e baixo custo em menor tempo de secagem, oferecendo vantagens sobre outros 

métodos, devido aos excelentes coeficientes de transferência de calor e à maior distribuição 

uniforme de temperatura de secagem (CASTRO et al., 2017; SANTOS et al., 2017). 

O enfoque do estudo em secar a batata-doce de polpa roxa, procurando definir as 

melhores condições de secagem, obter a farinha como produto e avaliar a qualidade dela 

por meio de análises físicas químicas e tecnológicas têm como finalidade reforçar a 

valorização da matéria-prima e do método de secagem, de baixo custo. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

● Estudar o processo de secagem da batata-doce de polpa roxa em leito de jorro.   

2.2 Objetivos específicos 

● Aproveitar a batata-doce de polpa roxa fora dos padrões comerciais. 

● Obter farinha da batata-doce de polpa roxa seca em leito de jorro. 

● Medir os efeitos das variáveis massa da amostra e temperatura do ar de secagem 

sobre a umidade e a cor da farinha e definir os parâmetros de secagem mais 

adequados para a produção de farinha. 

● Caracterizar a farinha de batata-doce de polpa roxa quanto a parâmetros físicos e 

químicos. 

● Avaliar as características tecnológicas da farinha da batata-doce de polpa roxa para 

sua aplicação em produtos alimentícios. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

3.1 Batata-doce 

A batata-doce (Ipomoea batatas L. (Lam.)) é oriunda das Américas Central e do Sul, 

sendo encontrada desde a Península de Yucatam no México até a Colômbia. É uma espécie 

dicotiledônea, pertencente à família botânica Convolvulacae, a qual abrange mais de 1000 

espécies, sendo seu gênero Ipomoea e espécie Ipomoea batatas L. Lam (MIRANDA et al., 

1995). 

 Esta espécie apresenta a característica de armazenar reservas nutritivas em suas 

raízes, possuindo imenso potencial alimentício e industrial (SANTOS, et al. 2012). É uma 

das hortaliças mais cultivadas no Brasil, caracterizando-se por ser de fácil cultivo, ampla 

adaptação a climas e solos variados, rusticidade, baixo custo de produção e alta tolerância à 

seca (ANDRADE JÚNIOR et al., 2012). 

Comparado com outras culturas, a batata-doce é capaz de crescer em ritmo 

acelerado em diversas condições ambientais, sendo de alta adaptabilidade em condições 

marginais de cultivo. Possui curto ciclo de produção, alto valor nutricional e versatilidade 

sensorial em termos de cor, sabor e textura. Por estas razões, a cultura da batata-doce 

consegue destacar-se no cenário mundial de produtores de raízes tuberosas, atingindo, 

principalmente, uma produção de 78,35% do montante global (FAO, 2017). 

Dados estatísticos da Food and Agriculture Organization - FAO (FAO, 2017) 

indicam que a China é o maior produtor de batatas-doces do mundo, seguidos por países do 

continente africano, como pode ser observado na figura 1. No continente americano, os 

principais produtores de batata-doce são: Estados Unidos, Brasil, Argentina, Peru, Cuba, 

Jamaica, Porto Rico e Venezuela. 

 

 
Figura 1 - Produção de batata-doce por continente. 

Fonte: FAO, 2017. 
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No Brasil, a batata-doce esteve entre as dez hortaliças mais cultivadas na safra 

2016, com produção de 669,5 mil toneladas em 47.573 ha plantados, resultando numa 

produtividade média de raízes de 14,1 t ha-1 (IBGE 2016). Os principais estados produtores 

de batata-doce no Brasil são Rio Grande do Sul (27,9%) em primeira posição, segundo 

lugar São Paulo (19,1%), e em terceiro lugar Paraná com participação de 8,5% da produção 

total. No Paraná, em 2017, plantou-se uma área de 2,507 mil hectares, tendo uma produção 

de 57,859 mil toneladas. Na produção do Paraná, Cascavel encontra-se em vigésimo nono 

lugar produzindo, aproximadamente, 293 toneladas de batata-doce, e o principal produtor 

paranaense é o município de São José dos Pinais com 12,500 mil toneladas (IBGE, 2018). 

A produção, por área, e a produtividade da batata doce nas regiões brasileiras, 

podem ser vistas em números, a título de conhecimento, a partir da Tabela 1. 

Tabela 1 - Área, produção e produtividade da batata doce nas regiões brasileiras. 

 
Fonte: IBGE, 2016. 

O consumo de batata-doce é realizado de diversas formas. A mais tradicional é 

cozida, consumida com ou sem uso de temperos, substituindo o pão e outros alimentos no 

café da manhã. A batata cozida e amassada é utilizada na confecção de doces e salgados 

tais como: purê, torta doce e salgada, bolo, pudim, e vários outros produtos, como 

ingrediente principal ou como substituto parcial da farinha de trigo. À semelhança do que 

se faz com mandioca, a batata-doce pode ser transformada em amido ou farinha, utilizando 

praticamente o mesmo processamento e com a mesma destinação (SILVA et al., 2008). 

Quanto à composição química, as raízes de batata-doce possuem, 

predominantemente, carboidratos, sendo proteínas, cinzas e lipídeos os componentes 

seguintes. Além desses, compostos fenólicos (ácidos fenólicos, flavonoides e antocianinas), 

carotenoides e anti-nutrientes estão presentes (WANG et al., 2016). A composição química 

varia com a cultivar, condições climáticas, época de colheita, tratos culturais, condições e 

duração de armazenamento (EMBRAPA, 1995). 

Portanto, a batata-doce é um alimento energético, que ao ser colhida apresenta cerca 

de 30% de matéria seca que contém, em média, 85% de carboidratos, cujo componente 
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principal é o amido. Comparada com outras estruturas vegetais amiláceas, possui maior teor 

matéria seca, de carboidratos, lipídios, cálcio e fibras que a batata inglesa, mais 

carboidratos e lipídios que o inhame, e mais proteína que a mandioca (EMBRAPA, 2008). 

A raiz tuberosa consta de periderme (casca, película externa e pele), córtex (casca 

interna) e polpa (FOLQUER, 1978 apud FABRI, 2009). Este tubérculo pode apresentar 

contorno arredondado, oblongo, fusiforme ou alongado. Tanto a casca quanto a polpa das 

batatas-doces denotam uma variação de cor, podendo variar de roxo ao branco 

(CODEAGRO, 2014). Essa variação de cor deve-se a quantidade e variedade dos 

compostos presentes na batata-doce, como por exemplo, antocianinas e carotenoides, estes 

amplamente difundidos na cultura (FAN et al., 2007; KIM et al., 2015).  

No Brasil, estão registrados 29 cultivares de batata-doce no Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e sua escolha depende muito da tradição do local de 

comercialização (BRASIL, 2018). A Figura 2 ilustra diferentes cultivares de batatas-doces, 

suas formas e cores. 

 
Figura 2 - Diversidade de cultivares de batatas-doces. 

Fonte: CODEAGRO, 2014. 

Assim, o enfoque deste tipo de estudo na variedade de batata-doce de casca e polpa 

roxa, típica ou nativa da América do Sul, representa uma contribuição relevante no que diz 
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respeito à exploração de espécies que possam dar impulso a novas atividades econômicas 

(PARI, 2015). 

3.2 Batata-doce de polpa roxa (BDPR) 

A batata-doce roxa (Ipomoea batatas (L.) lam), é considerada como uma boa fonte 

de carboidratos, fibras, minerais (cálcio, ferro, magnésio e potássio), vitaminas (B1, B2, C e 

E) e compostos bioativos como carotenoides, antocianinas e compostos fenólicos (SUDA et 

al., 1999; WOOLFE, 1992).  

Tanto a polpa quanto a casca da batata-doce roxa apresentam melhor atividade 

antioxidante do que as variedades brancas e amarelas, devido à presença de pelargonidina-

3-rutinosídeo-5-glicosídeo, uma antocianina muito comum em variedades de batata 

vermelha. No entanto, o teor dessas antocianinas pode variar de acordo com o cultivar 

(CARDOSO et al. 2005; MONTILLA et al. 2011). 

Os principais antioxidantes em raízes de batata-doce são ácidos fenólicos, 

antocianinas e carotenoides. Estes compostos bioativos atuam como neutralizadores de 

radicais livres e contribuem com as cores características dos cultivares (JHA, 2010). 

As antocianinas são substâncias de ocorrência natural que conferem pigmento, 

sendo sintetizadas por rotas bioquímicas derivadas dos flavonoides (GOULD; DAVIES; 

WINEFIELD, 2009). Comparada com a branca, amarela e laranja, a batata-doce de polpa 

roxa possui altos níveis de antocianina, sendo o seu acúmulo a razão da intensa cor roxa nas 

raízes desse tipo de batata-doce (STEED & TRUONG, 2008).  

O pH é o fator de maior influência na coloração das antocianinas, visto que, em 

função dos níveis de acidez ou alcalinidade do meio, estas podem apresentar diferentes 

estruturas, o que consequentemente afetará a capacidade de absorção de luz, alterando 

assim seu esquema de cores (LEITE, 2017). 

 Este tipo de batata-doce serve como potencial fonte de corante natural e pode ser 

usada no desenvolvimento de alimentos funcionais como sucos, pós e bebidas 

industrializadas (LIU et al., 2017). 

 Na Nova Zelândia e em países asiáticos, como Japão e Coreia, cultivares de batata-

doce de polpa roxa foram desenvolvidas nos últimos anos para atender a crescente demanda 

em mercados de alimentos saudáveis (RODRIGUES et al., 2016). No Japão, existe os 

cultivares Yamagawa-murasaki e Ayamurasaki, que são utilizados em vários produtos 

processados, incluindo corantes naturais, pão, sucos, geleias, macarrão, bebidas 

fermentadas e confeitaria (STEED & TRUONG, 2008). 
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 No Brasil, a disponibilidade de variedades de batata-doce é assegurada pela 

agricultura familiar, uma vez que mantém a prática de cultivo bem como detém 

conhecimento associado a esta (MOULIN et al., 2014). 

 A empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural - EPAGRI, em parceria com 

produtores rurais da região oeste do estado de Santa Catarina, desenvolveu, em sua estação 

experimental, localizada em Itajaí, uma pesquisa de seleção e cruzamento de diferentes 

mudas de batata-doce. Após a pesquisa e o registro no Serviço Nacional de Proteção de 

Cultivares - SNPC, órgão ligado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - 

MAPA, as novas cultivares, dentre elas a de  polpa roxa denominada SCS370 Luiza, foram 

disponibilizadas para comercialização em dezembro de 2014 (LEITE et al., 2016; LEITE, 

2017). Desse modo, verifica-se a conservação da variedade.  

O desenvolvimento de novas cultivares de batata-doce, através do melhoramento 

genético, tem sido o foco de diversos trabalhos de entidades de pesquisa. Na figura 3 está 

representada a variedade da BDPR. 

 

Figura 3 - Batata-doce de polpa roxa. 
Fonte: Autores, 2019. 

A qualidade da BDPR in natura decai facilmente e seus nutrientes são reduzidos 

gradualmente durante o período de estocagem, principalmente por causa do conteúdo 

relativamente alto de umidade e atividade de água, além da temperatura e tempo de 

armazenamento.  

As perdas que ocorrem na etapa pós-colheita variam de acordo com o clima das 

regiões brasileiras, uma vez que são maiores nas tropicais, devido às condições ambientais 

serem favoráveis para o aumento nas taxas de respiração do vegetal, aliados a ausência de 

cadeia de frio adequada à conservação de produtos tropicais (PARISI et al., 2012). 
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De culturas marginais, resulta um produto de baixa qualidade e sofrível de 

“restrições na comercialização, tanto por parte de atacadistas, com redução de preços, 

quanto por parte de consumidores” ao recusar a compra de parte do produto (MONTES et 

al., 2006). 

Para os tubérculos fora do padrão comercial que atingem um preço inferior no 

exigente mercado consumidor de batatas-doces, é necessária a identificação de mercados e 

consumidores alternativos, bem como a elaboração de novos produtos (SANTOS, 2009), 

havendo, desse modo, aproveitamento dos seus resíduos.  

 

3.2.1 Aproveitamento de resíduos 

Resíduos sólidos distinguem-se do termo lixo pelo valor que tem, enquanto este tem 

o descarte como destino único e final, ou seja, nenhum valor, aquele pode ser reaproveitado 

no próprio processo produtivo, agregando-se valor econômico (SILVA, 2015).  

Em níveis mundiais, entre um quarto e um terço dos alimentos produzidos 

anualmente para o consumo humano perde-se ou é desperdiçado. Isso é equivalente a 

aproximadamente 1,300 bilhões toneladas de alimentos, na qual inclui 30% dos cereais, 

entre 40 e 50% das raízes, frutas, hortaliças e sementes oleaginosas, 20% da carne e 

produtos lácteos e 35% dos peixes. Segundo uma estimativa, cerca de 6% das perdas 

mundiais de alimentos ocorrem na América Latina. No Brasil, a fome afeta cerca de 14 

milhões de pessoas. Na venda, o desperdício nacional chega a 22 bilhões de calorias, o que 

seria capaz de satisfazer as necessidades nutricionais de 11 milhões de pessoas (FAO, 

2018).  

O Brasil perde cerca de 64% de toda a produção anual de alimentos, o que onera o 

preço final, a quantidade e a qualidade dos produtos. Dados mostram que as perdas em 

hortaliças representam, em média, 37 quilos por habitante por ano, enquanto o consumo 

desses alimentos não passa de 35 quilos no mesmo período (FAO, 2008). 

 Os resíduos da produção agrícola estão disponíveis em abundância a preços baixos, 

devido ao aumento do cultivo e produção agrícola no Brasil. A aplicação desses resíduos, 

em processos tecnológicos, é uma alternativa eficaz contra o desperdício (WERLANG et 

al.,2013). 

Os atuais níveis de produtividade da cultura da batata-doce no Brasil podem ser 

considerados insatisfatórios face ao potencial existente e, com exceção do consumo como 
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raízes na alimentação humana, a maioria das outras utilizações da batata-doce no país é 

incipiente ou mesmo inexistente (MALUF, 2017). 

A pesquisa para aproveitamento e utilização da batata-doce vem sendo tratada com 

maior interesse e aprimoramento, possibilitando maior busca por informações e 

ocasionando aumento nas possibilidades para utilização do tubérculo em áreas distintas de 

sua aplicação atual (SILAS, 2018). 

A utilização de ingredientes não convencionais em alimentos pode representar 

alternativa para a substituição de alimentos alergênicos, visando às propriedades 

tecnológicas do ponto de vista das características físico-químicas e sensoriais. Muitos 

pesquisadores do ramo alimentício têm buscado avaliar a utilização de matérias-primas 

diferentes do trigo na elaboração de novos produtos a nível industrial, tanto pelos seus 

custos quanto principalmente pelo aproveitamento de fontes disponíveis e subutilizadas, 

com foco na exploração das propriedades funcionais e tecnológicas dos componentes destas 

matérias-primas (SILAS, 2018).  

O aproveitamento de resíduos de frutas e hortaliças, na elaboração de novos 

produtos é de grande interesse econômico e tem representado aspecto primordial para as 

indústrias, pois agrega valor a estes, além de reduzir os custos operacionais (SOUSA, 

2015). Além disso, o aproveitamento de alimentos reduz os gastos com a alimentação 

familiar e estimula hábitos alimentares saudáveis, por meio do consumo equilibrado e 

diversificado de alimentos, pois as variadas formas de apresentação dos produtos e a 

conveniência oferecida atraem e estimulam o consumo.  

Por ter alto teor de umidade, a batata-doce não tem vida de prateleira extensa, por 

isso uma das alternativas utilizadas para prolongar a vida útil é reduzir o teor de umidade 

por meio da secagem, visando também agregar valor à matéria-prima (SILVA, 2010). 

Raízes finas e tuberosas não comerciáveis são exemplos de resíduos culturais da 

batata-doce, que podem ser aproveitadas para a produção de farinha, objetivando a 

diminuição do desperdício desta matéria-prima. 

3.3 Farinha de batata-doce 

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (BRASIL, 1995) define 

farinha como o produto obtido das raízes de tubérculos, submetidas a processos 

tecnológicos adequados de fabricação e beneficiamento, classificando-a em grupo, 

subgrupo, classe e tipo, de acordo com o processo tecnológico de fabricação utilizado, sua 

granulometria, sua coloração e sua qualidade respectivamente.  
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Especificamente para a farinha de batata-doce não existe legislação referente quanto 

à classificação, de acordo ao processo tecnológico de fabricação, granulometria, cor e 

qualidade. Para a sua produção, o roteiro estabelecido é a legislação de fabricação de 

alimentos estabelecida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) que 

coordena, supervisiona e controla as atividades de registro, informações, inspeção, controle 

de riscos e estabelecimento de normas e padrões para a produção de alimentos.  Sua 

qualidade depende de vários fatores incluindo matéria-prima, método de secagem, técnicas 

de procedimentos e forma de armazenamento (SILVA, 2010).  

O uso de matérias primas tradicionais, como a batata-doce, para o desenvolvimento 

de farinhas que apresentam melhores propriedades funcionais para serem aplicadas em 

produtos e formulações contribui para a diversificação do uso da batata-doce, servindo de 

incentivo às regiões produtoras (SANTOS, 2009).  

As farinhas são, sem dúvida, o produto com amplas aplicações. Podem ser 

armazenadas por períodos variáveis, de preferência, armazenadas em sacos, em salas com 

refrigeração e escura. O produto possui vida de prateleira de 3 a 9 meses após a moagem, 

podendo chegar de 9-15 meses. Embora estes prazos possam ser úteis, o prazo de validade 

real pode ser maior ou menor dependendo da temperatura e umidade durante o 

armazenamento e as características exigidas do produto final pela indústria de farinhas 

(MELLADO-ORTEGA e HORNERO-MÉNDEZ, 2016). 

 A farinha de batata-doce pode substituir, em determinadas proporções, a farinha de 

trigo em produtos alimentícios processados, como biscoitos, bolos, molhos brancos, pães 

achatados, macarrão, salgadinhos. Especialmente para os produtores desses dois últimos 

produtos citados, a farinha de batata-doce poderia ser comercializada como alternativa de 

baixo custo para farinha de trigo importada (SRIVASTAVA et al., 2012). Portanto, farinhas 

obtidas a partir de fontes alternativas, como a batata-doce e outros tubérculos, são 

potenciais substitutos da farinha de trigo e amidos, acrescentando a funcionalidade 

requerida ao produto (NJINTANG et al. 2008). 

O uso de farinhas com potencial funcional no desenvolvimento de produtos com 

propriedades funcionais pode ser útil para o tratamento de determinadas doenças. Assim, o 

desenvolvimento de novos alimentos para satisfazer as novas exigências do mercado torna-

se relevante, principalmente para avaliar a qualidade e aceitação de alimentos com 

propriedades funcionais (VENTURA et al., 2013). 
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Devido às suas características nutricionais, funcionais e tecnológicas, as farinhas 

podem ser consideradas como ingrediente em potencial para ser adicionado não só em 

produtos de panificação, mas também em outros tipos de alimentos como é o caso dos 

produtos lácteos. A maioria dos estudos relacionados a adição de farinhas em lácteos tem 

como foco principal a avaliação do potencial prebiótico presente nessas farinhas, sendo 

uma alternativa mais viável economicamente para aumentar o valor nutricional e a 

viabilidade dos prebióticos presentes nesses produtos (GIUBERTI et al., 2015). 

A aplicação de farinhas vegetais depende do seu desempenho como ingredientes 

funcionais e do seu comportamento tecnológico em determinados sistemas alimentares 

durante o processamento dos alimentos ou para a qualidade do produto final e, por isso, é 

de extrema importância caracterizá-lo antes mesmo da sua aplicação (GUIMARÃES et al., 

2012; TAVARES et al.,2012). 

As propriedades funcionais tecnológicas de um ingrediente são propriedades que 

estão relacionadas aos componentes químicos, como as proteínas e o amido, que têm a 

capacidade de exercer absorção de água, formação e estabilidade de emulsão, formação de 

gel e espuma (SANTANA et al., 2017) e solubilidade em líquidos, como água e leite. 

Farinhas amiláceas e proteicas, e amidos modificados entram na classe de 

ingredientes estruturantes que têm efeito na formação de massas sem glúten durante as 

etapas de mistura, formatação e após o cozimento (SCARTON, 2017). 

Para a fabricação de uma farinha de qualidade, o fabricante ou produtor necessita 

observar os procedimentos recomendados para o processamento de alimentos como a 

localização adequada da unidade de processamento, utilização de medidas rigorosas de 

higiene dos trabalhadores na atividade, limpeza diária das instalações e equipamentos, 

matéria-prima de boa qualidade, tecnologia de processamento, embalagem e armazenagem 

adequada (SILVA, 2010). 

Desse modo, a secagem enquadra-se como alternativa relevante para garantir a 

qualidade do produto e aumentar sua vida de prateleira. 

3.4 Secagem 

 A preocupação com a racionalização de alimentos fez com que os seres humanos 

desenvolvessem métodos de conservação e transformação. 

Durante o armazenamento dos legumes, especificamente, as batatas-doces, estão 

sujeitas a perdas significativas. Embora seja possível estocar os grãos sem controle 

atmosférico, o mesmo não ocorre com as batatas-doces, exigindo armazenamento em 
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baixas temperaturas com a finalidade de controlar o fluxo de mercado e aumentar o período 

de conservação (PARKIN e SCHWOBE, 1990). 

A secagem é um método de conservação, o qual consiste na remoção de uma 

substância volátil de um produto, ou seja, diminuição da quantidade de água livre presente, 

impedindo o desenvolvimento microbiano e inibindo reações químicas e enzimáticas 

responsáveis por alterar o alimento, permitindo o armazenamento por um período mais 

longo (SOUSA, 2015). Além do aumento de vida útil, existem as vantagens de facilidade 

de transporte, baixo custo no armazenamento, podendo ser relativamente econômica na 

produção caseira e semi-industrial (PEGADO, 2016) . 

Durante o processo, a transferência de massa e de calor ocorrem simultaneamente.  

 O processo de secagem é influenciado por condições externas, uma vez que a 

remoção de água na forma de vapor da superfície do material depende da umidade e 

velocidade do ar em contato com a área da superfície. Além do fator externo, a estrutura 

interna do material a ser secado, também, influencia consideravelmente, já que a natureza 

física do sólido, associado à temperatura e ao seu grau de umidade, condicionam a 

transferência de umidade do centro para a superfície do sólido e, consequentemente, a sua 

evaporação devido à transferência de energia (SANTOS, 2011; STRUMILLO & KUDRA, 

1986). 

 Os mecanismos de transferência de calor são convecção, condução e radiação. A 

secagem comercial caracteriza-se pelo fluxo de ar aquecido, penetrando na amostra, ou 

seja, ocorre o mecanismo de transferência por convecção (RAMALHO, 2018). A 

funcionalidade do ar é dupla, isto é, levar calor ao alimento, permitindo a evaporação do 

teor de umidade, além de transportar o vapor úmido liberado pelo alimento (MELONI, 

2009) 

Existem diversos métodos de secagem e sua classificação se dá de acordo com a 

forma com que o calor é fornecido, o modo de operação, a temperatura e pressão de 

operação. Tais métodos podem ser classificados em: secagem em bandeja, leito fluidizado, 

cabine, túnel, atomizador (spray-dryer), liofilização, entre outros (RAMALHO, 2018). 

 A secagem é um dos métodos mais efetivos para remoção de umidade de tecidos 

vegetais, como da batata-doce de polpa roxa, protegendo a qualidade e estendendo o 

período de preservação (LIU et al., 2017). 
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3.4.1 Cinética de secagem 

A cinética de secagem tem por finalidade promover o estudo do comportamento do 

material analisado ao longo do processo, e ainda, estima-se o tempo necessário de secagem 

(CARVALHO, 2014). Os dados experimentais extraídos no processo de secagem, são 

representados através de curvas, de maneira, a relacionar o teor de umidade com o tempo 

(GURGEL, 2014). 

As condições de secagem podem ser determinadas através de características 

específicas de cada produto, associadas tanto às propriedades que o ar oferece a cada 

secagem, quanto ao meio de transferência de calor adotado (PARK, 2001). 

Na Figura 4, estão ilustradas as curvas do teor de água do produto, de sua 

temperatura e da velocidade de secagem, também chamada de taxa de secagem, ao longo 

do tempo, ao se usar ar como agente de secagem. 

 

Figura 4 - Comportamento da umidade e temperatura do produto com o tempo de secagem. 
Fonte: LIMA, 2017. 
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A curva (a) representa a diminuição do teor de umidade do produto durante a 

secagem. Ela é obtida pesando o produto durante a secagem numa determinada condição de 

secagem previamente estabelecida. A curva (b) representa a velocidade (taxa) de secagem 

do produto (variação temporal do teor de umidade do produto em função do tempo, sendo 

obtida diferenciando a curva (a) com relação ao tempo). A curva (c) representa a variação 

da temperatura do produto durante a secagem. Ela é obtida medindo a temperatura do 

produto durante a secagem (LIMA, 2017). 

Período 0: Este período é o de indução ou o período de se entrar em regime 

operacional (período de acomodação do material). No começo, o produto está geralmente 

numa temperatura menor que a do ar, e a pressão parcial de vapor da água na superfície do 

produto é baixa, por consequência, a transferência de massa e a velocidade de secagem 

também são baixas. O calor chegando ao material em grande quantidade acarreta uma 

elevação da temperatura do mesmo, provocando um aumento de pressão parcial do vapor 

d´água no ar e da velocidade de secagem. Este fenômeno continua até que a transferência 

de calor compense exatamente a transferência de massa. Se a temperatura do ar for inferior 

àquela do produto =T∞ Mo Mcrítico Taxa constante Taxa decrescente o Taxa crescente 

= Tbu Me M dM dtθ curva (a) curva (b) curva (c) 0 1 2 Períodos 7 esta última diminuirá 

até atingir o mesmo estado de equilíbrio. A duração deste período é insignificante em 

relação ao período total de secagem (LIMA, 2017).  

Período 1: Este período corresponde ao de velocidade (taxa) constante de secagem. 

Durante este período, como no anterior, a quantidade de água disponível dentro do produto 

é bem grande. A água evapora-se como água livre na superfície do produto. A pressão 

parcial do vapor de água na superfície é constante e é igual à pressão de vapor de água pura 

à temperatura do produto. A temperatura do produto, por sua vez, é também constante e é 

igual à temperatura de bulbo úmido do ar de secagem, característica do fato de que as 

transferências de calor e de massa se compensam exatamente. A velocidade de secagem é, 

por conseguinte, constante. Este período continua, enquanto a migração de água do interior 

até a superfície do produto seja suficiente para acompanhar a perda por evaporação de água 

na superfície. No caso de materiais biológicos é difícil a existência deste período, pois as 

condições operacionais de secagem são tais que, a resistência de transferência de massa 

encontra-se essencialmente no interior do produto, fazendo com que a taxa de evaporação 

da superfície ao ambiente seja bem superior à taxa de reposição de umidade do interior à 

superfície do material (LIMA, 2017). 
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Período 2: Este é o período de velocidade (taxa) decrescente de secagem. Ela inicia 

assim que a água começa a chegar à superfície em quantidade menor que a evaporação, 

com isso, a velocidade de secagem diminui. Apesar de alguns autores definirem o valor de 

teor de umidade do produto no ponto de transição entre os períodos 1 e 2 como sendo o teor 

de umidade crítico, este não é uma propriedade física do material. Ele depende das 

condições operacionais de secagem e do tipo e geometria do sólido. Durante este período, a 

troca de calor não é mais compensada pela perda de massa, consequentemente, a 

temperatura do produto aumenta e tende assintoticamente à temperatura do ar (equilíbrio 

térmico). Durante todo este período o fator limitante é a migração interna de água. Esta 

redução da taxa (ou velocidade) de secagem é às vezes interpretada como uma diminuição 

da superfície molhada no período 2, mas a interpretação mais frequente é pelo abaixamento 

da pressão parcial de vapor de água na superfície. No final deste período o produto estará 

em equilíbrio com o ar e a velocidade de secagem é nula (equilíbrio higroscópico) (LIMA, 

2017). 

A curva decrescente da última porção de umidade de muitos materiais alimentícios 

é controlada por difusão. A difusão da umidade quase sempre diminui ao se reduzir o 

conteúdo desta (GEANKOPLIS, 1998).  

Após o fim do processo, alguns dos efeitos já podem ser observados no produto. 

3.4.2 Alterações provocadas durante o processo de secagem 

 A temperatura, o tempo de secagem e a dimensão do alimento são considerados 

parâmetros de controle que variam de processo para processo. Eles apresentam fortes 

influências em qualquer processo de secagem, já que, exercem efeitos sobre a taxa de 

secagem, teor de umidade e encolhimento do produto. São exatamente essas características 

que contribuem na preservação dos produtos alimentícios (KARATANOS, 1999). 

A secagem provoca alterações físicas e químicas nos alimentos, afetando a 

qualidade em termos de cor, textura, valor nutricional, sabor e aroma. A qualidade do 

produto é dependente do controle do processo de secagem (CELESTINO, 2010). 

 Durante a secagem, o produto está sujeito a alterações, sendo elas a degradação de 

pigmentos, modificações associadas ao escurecimento enzimático e ao não enzimático, 

perda de nutrientes e de componentes voláteis responsáveis pelo aroma do produto 

(JORGE, 2014). 

 As antocianinas são pigmentos que podem ser degradados durante a secagem. 

Entretanto, há estudos que tratam sobre a estabilidade química da antocianina não ser 
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apenas uma função da temperatura final do processo, mas também influenciada por 

propriedades intrínsecas do produto e do processo, tais como pH, temperatura de 

armazenagem, estrutura química e concentração das antocianinas presentes, luz, oxigênio, a 

presença de enzimas, proteínas e íons metálicos (PATRAS et al., 2010). 

 A cor e a reflectância do produto são alteradas na secagem, sendo que perdas nos 

pigmentos são maiores quanto maiores forem a temperatura e o tempo de processo. 

Alterações químicas em pigmentos como carotenoides e clorofila são produzidas pelo calor 

e pela oxidação que ocorrem durante a secagem. Antes de processos de preservação como a 

secagem, geralmente é necessário tratamento de inibição enzimática, pois enzimas de 

escurecimento estão amplamente distribuídas no vegetal e podem, na presença de oxigênio, 

causar mudanças de cor e sabor indesejáveis durante o processamento pós-colheita (WANG 

et al., 2017; GUINÉ, 2015). 

 Uma das principais mudanças físicas é o encolhimento, o qual influencia as 

propriedades de textura, mecânica e reológica dos materiais alimentícios secos. A 

porcentagem de encolhimento depende da espessura inicial, forma, teor de umidade, além 

de outras propriedades físicas como densidades aparente e real (MORAKINYO e TAIWO, 

2016). Os produtos secos encolhidos são mais duros e neles forma-se uma estrutura muito 

densa. Pelo contrário, em casos de não encolhimento, como os de produtos liofilizados, 

forma-se uma estrutura altamente porosa e a textura do produto é mais suave (GUINÉ, 

2018). 

A perda de compostos voláteis ocorre de acordo com a temperatura de 

processamento, a pressão de vapor das substâncias voláteis, solubilidade em vapor de água 

e a concentração dos sólidos no alimento. Alguns métodos para proteger o sabor de 

produtos desidratados incluem: trabalhar em baixas temperatura e/ou usar vácuo, promover 

a ativação de enzimas naturais nos alimentos ou adicionar enzimas externas que originam 

substâncias aromáticas dos precursores de aroma natural, usar compostos fixadores de 

aroma ou recuperar os compostos voláteis para adicionar novamente no produto (GUINÉ, 

2018). 

A redução das perdas de nutrientes pode ser alcançada através de medidas como 

minimização do tempo de secagem, uso de temperaturas mais baixas e manutenção de 

níveis baixos de umidade e concentração de oxigênio durante o armazenamento (GUINÉ, 

2015). 
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Ao optar por secagem por fluxo de ar aquecido, como o leito de jorro, o controle da 

temperatura é realizado para a contenção das alterações físico-químicas do material seco. 

 

3.4.3 Secagem em leito de jorro 

 Gishler e Mathur desenvolveram, em 1954, o secador de leito de jorro, inicialmente, 

para secar grãos de trigo, permitindo que se aplicasse maior quantidade de calor sem 

danificar o material (MARRETO, 2006). 

 O leito de jorro convencional é constituído de um vaso que possui uma base cônica, 

conectada a uma parte cilíndrica, a qual possui um orifício de dimensão reduzida em sua 

extremidade inferior. Através desse orifício, o fluido de jorro é alimentado ao sistema 

(MARRETO, 2006). Prismático e retangular são outros tipos de configurações de leito de 

jorro (SANTOS JÚNIOR, 2016).  

A figura 5 mostra a representação do equipamento. 

 
Figura 5 – Desenho esquemático do secador de leito de jorro. 

Fonte: Paolini et al. (2019). 

 

 A secagem no leito de jorro caracteriza-se por um movimento cíclico e ordenado 

das partículas até o final do processo. O fluido, constituído de ar, entra pela extremidade 

inferior da base cônica do secador, e a entrada do jato desse fluido no leito de sólidos 

particulados (ou inertes) estabelece o regime de jorro. O aumento gradativo da vazão do 

fluido implica no surgimento de uma aceleração ascendente das partículas sólidas presentes 

no interior da câmara com formação de um canal central diluído, denominado região de 

jorro. Além dessa região, há a região anular e a região fonte. A região anular (ou ânulo) 

compreende o leito deslizante e denso de partículas, as quais se deslocam contra o fluxo 

ascendente de ar, delineando uma trajetória parabólica em relação à região central do 

equipamento. A região fonte, ou superfície do leito, é atingida pelas partículas provenientes 

da região do jorro, as quais têm sua aceleração reduzida e consequente queda sobre a região 
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anular. No final, o ciclo é fechado pela trajetória de volta dessas partículas para a região de 

jorro (SANTOS JÚNIOR, 2016).  

O movimento das partículas está representado pela figura 6. 

 

Figura 6 - Movimentação das partículas no leito de jorro. 
Fonte: SANTOS JÚNIOR, 2016. 

 Alta taxa de recirculação de sólidos, contato íntimo gás-partícula, mistura intensa 

das partículas e diâmetro mínimo de partícula para jorro de 1 milímetro, altas taxas de 

transferência de calor e massa são as principais características do leito de jorro (SILVA, 

2007). 

As altas taxas de transferência de calor e massa permitem que sejam obtidos 

produtos de granulometria fina e uniforme em menor tempo de contato, contribuindo para 

um produto desidratado de qualidade. Essa vantagem é proporcionada pelo uso do secador 

com partículas inertes (SANTOS JÚNIOR, 2016). 

As partículas inertes são usadas para dar suporte à secagem de frutas, pastas, 

fármacos entre outros. Polietileno, vidro e o copolímero etileno-acetato de vinila (EVA) 

estão entre os materiais mais utilizados para fabricar os inertes (SANTOS JÚNIOR, 2016). 

 O baixo custo inicial e operacional torna a secagem em leito de jorro uma das 

técnicas mais interessantes na operação de secagem por meios mecânicos, embora não se 

aplique a nível industrial, dada a dificuldade em manter um regime estável em leitos de 

grande capacidade (SANTOS, 2011). 

  Entre as desvantagens do leito de jorro estão o problema da ampliação de escala, 

problemas operacionais difíceis de monitorar e controlar como a instabilidade do jorro, 

aglomeração de partículas e depósito de pó no interior da coluna, o que resulta em uso 

restrito do leito de jorro (ALMEIDA, 2009). 
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 Novas configurações e diferentes regimes de leito de jorro têm sido propostos por 

pesquisadores no intuito de superar as limitações apresentadas pela configuração 

convencional (MARRETO, 2006). 

A melhoria da estabilidade do regime fluidodinâmico pode ser alcançada nos 

equipamentos de leito de jorro múltiplos equipados com defletores para reduzir a 

interferência entre fontes de células de jorro adjacentes, ou placas, para reduzir o fluxo 

lateral de ar entre as células. Esses secadores possuem alguns orifícios de entrada de ar 

posicionados paralelamente em uma câmara de configuração cônica ou cilíndrica 

(MARRETO, 2006). 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

O presente trabalho foi realizado nos laboratórios e dependências do Setor de 

Engenharia de Alimentos. A secagem da batata-doce foi feita no Laboratório de 

Termofluidodinâmica e Sistemas Particulados (LATESP). Para análise de cor, utilizou-se o 

Laboratório de Tecnologia em Pós-Colheita de Frutas e Hortaliças e para as demais 

análises, o Laboratório de Físico-Química, ambos na Escola de Agronomia da Universidade 

Federal de Goiás (UFG), localizada no Campus Samambaia, Goiânia - GO. 

4.1 Matéria-Prima 

Para a realização do experimento foram utilizadas batatas-doces de casca e polpa 

roxa orgânicas (Figura 7), colhidas em fazenda na região de Cezarina, Goiás. As batatas-

doces foram colocadas em bandejas à temperatura ambiente e armazenadas no Laboratório 

de Vegetais do Setor de Engenharia de Alimentos, até que se encontrassem sem valor 

comercial para obtenção de farinha com a finalidade do aproveitamento de seus resíduos.  

 
Figura 7 - Plantio da batata-doce de polpa roxa no município de Cezarina - GO. 

Fonte: Autores, 2019. 

4.2 Obtenção da farinha da batata-doce de polpa roxa 

4.2.1 Secagem em leito de jorro 

O equipamento utilizado nos ensaios de secagem das batatas-doces foi secador de leito 

de jorro de geometria cônica, construído em aço inoxidável com os seguintes componentes: 

● Trocador de calor elétrico composto de 2 resistências de 1000W; 

● Tubulação de aço inox de 2" e 5"; 

● Placa de orifício de 2"; 

● Soprador radial de 7,5 CV; 
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● Termopar tipo K; 

● Data logger; 

● 2 Manômetros de tubo em U com azul de metileno como fluido manométrico; 

● 2 Válvulas de esfera; 

● Ciclone e leito cônico cilíndrico. 

A Figura 8 apresenta o aparato experimental, composto de um leito de jorro cônico 

e seus periféricos. 

 
Figura 8 - Leito de jorro utilizado na secagem das batatas-doces de polpa roxa, localizado 

no Laboratório de Termofluidodinâmica e Sistemas Particulados do Setor de Engenharia de 

Alimentos na Escola de Agronomia da UFG. 
Fonte: Autores, 2019. 

4.2.2 Processamento 

 Inicialmente, as batatas foram selecionadas de acordo com padrões de 

comercialização indesejáveis (murcha e brotando). Elas foram lavadas em água corrente 

para retirada de sujidades, descascadas e cortadas em pequenos cubículos de 

aproximadamente 0,1 cm². Depois de preparar as amostras, estas foram secadas em leito de 

jorro. Para todos os ensaios, foram utilizados inerte (polietileno de baixa densidade) para 

obtenção de uma taxa de circulação das partículas mais uniforme no interior do leito, 

devido à geometria das partículas, o que dificulta a passagem do ar igualmente em toda a 

carga. Terminada a secagem, as batatas-doces foram separadas do inerte, e submetidas 
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imediatamente à moagem em moinho martelo da marca Marconi, modelo Ma 600. O tempo 

de secagem foi padronizado em 1 hora e 30 minutos para todos os ensaios. 

A farinha obtida no processo de secagem foi acondicionada em pote de 

polipropileno envolto de papel alumínio e deixada na câmara fria para posteriores análises 

físicas, químicas e tecnológicas. 

Na Figura 9, é descrito o fluxograma do processamento da batata-doce de polpa 

roxa em farinha. 

 
Figura 9 - Fluxograma de processamento da batata-doce de polpa roxa para obtenção de 

farinha. 
Fonte: Autores, 2019. 

  O processamento da batata-doce de polpa roxa, desde obtenção da matéria-prima in 

natura, passando por descascamento, corte, secagem e moagem, até obter-se um produto, a 

farinha, está ilustrada pela Figura 10. 

 
Figura 10 - Processamento da BDPR em farinha, obtida pelo processo de secagem em leito 

de jorro. 
Fonte: Autores, 2019. 
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4.3 Estudo do processo de secagem de farinha de batata-doce de polpa roxa 

Para o estudo do processo de secagem foi utilizado um planejamento fatorial 2² com 

um ponto central, que avaliaram os efeitos dos fatores quantitativos: carga de batata-doce 

de polpa roxa (g) e temperatura de secagem (°C), como é apresentado na Tabela 2. Nas 

variáveis dependentes foram avaliados parâmetros de umidade e cor da farinha. 

Tabela 2 - Níveis dos fatores das variáveis de estudo, carga e temperatura, no estudo da 

secagem de BDPR no leito de jorro. 

Fatores 
Níveis 

-1 0 1 

Carga (g) 150 225 300 

    

Temperatura (°C) 50 60 70 

 

Ensaios de secagem da batata-doce em leito de jorro incluíram quatro principais 

(±1), fez-se a duplicata e aplicou-se um ponto central (para melhorar a linearidade do 

modelo estatístico) com quatro repetições, totalizando 13 ensaios para definir os melhores 

parâmetros de carga e temperatura no processo.  

Os dados obtidos após a realização do planejamento fatorial 2² foram analisados de 

maneira a calcular os efeitos principais e de interação das variáveis sobre as respostas, 

determinando-se quais os fatores significativos (p<0,5). Os coeficientes significativos do 

modelo foram avaliados por meio do teste “t” (BARROS NETO; SCARMINIO; BRUNS, 

2010). Também foram submetidos à análise de variância (ANOVA), no qual foi possível 

verificar a validade estatística e a capacidade de predição dos modelos matemáticos obtidos 

para as respostas, pelo valor da relação entre F calculado/F tabelado. Quanto maior é o F 

calculado, em relação ao F tabelado (Fcal/Ftab), melhor é o ajuste do modelo matemático 

aos dados experimentais. O valor de F da falta de ajuste (média quadrática da falta de 

ajuste/média quadrática do erro puro) também foi comparado ao F tabelado (FFA/Ftab) e, 

neste caso, quanto menor o valor, menor é a falta de ajuste do modelo matemático aos 

dados experimentais (CHRIST, 2006). 

4.4 Processamento da farinha nas condições de operação 

A partir dos dados obtidos com a secagem da batata-doce, seguindo o planejamento 

experimental, novas secagens foram realizadas baseadas nos parâmetros ótimos do 
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processo com a finalidade de obtenção da farinha para a sua caracterização conforme 

descrito no item a seguir. 

 

4.5 Caracterização da farinha de batata-doce de polpa roxa seca nas melhores 

condições de secagem 

 A farinha, obtida nas melhores condições, foi avaliada quanto às suas características 

físicas, químicas e tecnológicas.  

Para a caracterização física e química foram analisados valores de acidez titulável 

total, pH, atividade de água, umidade, cinzas, proteínas, lipídios, carboidratos, valor 

energético, cor e granulometria. Já para a avaliação das propriedades tecnológicas da 

farinha, foram realizadas análises de absorção e solubilidade em água, leite e óleo, 

atividade emulsificante e estabilidade da emulsão, capacidade espumante e capacidade de 

formação de gel.  

 Todas as análises foram realizadas em triplicatas. 

4.5.1 Composição física e química da farinha 

4.5.1.1 Acidez Titulável 

A acidez total titulável foi determinada por meio do método titulométrico conforme 

as normas da AOAC (2012), cujas amostras foram tituladas com solução padronizada de 

NaOH 0,1 N e o resultado expresso em porcentagem. 

4.5.1.2 Determinação de pH 

O pH foi medido diretamente em aparelho potenciométrico de bancada (HI 9224, 

HANNA Instruments, Singapore), com 10 gramas de amostra diluídos em 100 ml de água 

destilada sob agitação (AOAC, 2012).  

4.5.1.3 Atividade de Água 

Para determinação da atividade de água foi utilizado o equipamento AquaLab 

digital (Decagon Devices Inc., CX-2, Pullman, USA), previamente calibrado. Uma pequena 

quantidade de amostra foi colocada em cápsula plástica, de forma a cobrir todo o fundo, 

mas sem enchê-la totalmente e esta foi colocada no ambientador para prosseguir com a 

análise. Após alguns minutos, realizou-se a leitura do valor da atividade de água da farinha. 
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4.5.1.4 Determinação de umidade 

O teor de umidade da farinha de batata-doce, determinado em estufa com circulação 

de ar a 105 ºC, foi expresso em porcentagem segundo o método descrito pelas normas 

analíticas da AOAC (2012). 

4.5.1.5 Determinação de cinzas 

O conteúdo de cinzas foi determinado, após incineração da amostra em mufla a 550 

ºC por 6 horas, foi expresso em porcentagem segundo o método descrito pelas normas 

analíticas da AOAC (2012).   

4.5.1.6 Proteínas 

O teor de proteínas totais foi determinado pelo método de Kjeldahl, com fator de 

correspondência nitrogênio-proteína de 5,75 para vegetais, estabelecido pela FAO/73, e 

expresso em porcentagem (AOAC, 2012).  

4.5.1.7 Lipídios  

O teor de lipídeos totais foi determinado por extração com éter de petróleo, em 

aparelho de extração do tipo Goldfish da marca TECNAL, modelo TE-044-8/50, de acordo 

com o método de Soxhlet (AOAC, 2012) com modificações.  

Cinco gramas de amostra foram pesados e colocados em cartuchos feitos com papel 

filtro, que foram colocados em reboiler com 100 mL de éter de petróleo. A extração foi 

realizada com a amostra mergulhada no éter por 4 horas. Em seguida, os cartuchos foram 

suspendidos e houve gotejamento do éter sobre eles por 30 minutos, seguindo-se da 

recuperação do éter. Os reboilers contendo toda gordura extraída da amostra foram levados 

à estufa a 105 °C para evaporação do éter residual e retirada da umidade, e após, o extrato 

gorduroso resultante no reboiler foi colocado em dessecador por 30 minutos e pesado. A 

percentagem de lipídeos foi obtida pela seguinte equação 1: 

 

𝐿% =  
(𝑃𝑏 − 𝑃𝑎)𝑥 100

𝑃
 

(Equação 1) 

Onde: L% = Lipídeos;  

Pa = Peso do reboiler (g);  

Pb = peso do reboiler mais lipídeos (g);  

P = Peso da amostra (g). 
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4.5.1.8 Carboidratos 

O teor de carboidratos totais foi determinado calculando a diferença entre 100 e a 

soma do conteúdo de proteínas, umidade, lipídeos, e cinzas e expresso em porcentagem 

(AOAC, 2012). 

4.5.1.9 Valor energético (Kcal/100g) 

Para o cálculo do valor energético, foi usado fatores de conversão para proteína de 4 

Kcal/g, lipídios 9 Kcal/g, e carboidratos 4 Kcal/g seguindo a equação 2 (BRASIL, 2003). 

𝑃𝑥 4,0 + 𝐿 𝑋 9,0 +  𝐶 𝑋 4,0 =  𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐶𝑎𝑙ó𝑟𝑖𝑐𝑜 (𝐾𝑐𝑎𝑙 100 𝑔) 

(Equação 2) 

 

4.5.1.10 Determinação de cor 

A cor foi determinada por leitura direta nas amostras, em colorímetro Konica 

Minolta, modelo Chroma Meter CR-40. Os resultados foram expressos em valores L*, a*, 

b*, c* e h (Bible & Singha, 1993), onde os valores de L* (quão claro ou escuro está a 

amostra) variam do preto (0) ao branco (100); os valores do croma a* variam do verde (-a*) 

ao vermelho (+a*); os valores do croma b* variam do azul ao amarelo, ou seja, de (–b*) a 

(+b*); c* é a saturação , definida como a distância radial do centro do espaço até o ponto da 

cor, e h é o ângulo  tomado no espaço L*C*h. O aparelho foi previamente calibrado em 

placa cerâmica branca e para cada amostra, foram obtidos 15 valores. O resultado foi 

expresso pelo índice de cor, que é expresso pela equação 3: 

𝐼𝐶 =  
2000𝑎 ∗

𝐿 ∗ √(𝑎 ∗)2 + (𝑏 ∗)2
 

(Equação 3) 

4.5.1.11 Granulometria 

Para a determinação do tamanho das partículas da farinha foi utilizado o 

equipamento vibratório da marca Produtest composto por 5 peneiras, cujas aberturas 

variaram de 0,106 mm a 1,00 mm, onde se colocou 100 g de farinha em agitação por 10 

minutos, pesando-se a quantidade de amostra retida em cada peneira (CEREDA & 

CATÂNEO, 1986). 
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4.5.2 Propriedades tecnológicas 

4.5.2.1 Índice de Absorção em água (IAA) e leite (IAL) 

Para determinação do IAA e IAL, utilizou-se metodologia descrita por Santana 

(2005), com modificações. Dois gramas de farinha foram adicionados em 25 mL de água 

destilada a 50 °C e colocados em tubos de centrífuga de 45 mL, previamente pesados, 

submetidos à agitação por 30 minutos. Após isso, os tubos foram centrifugados a 2500 rpm 

durante 10 minutos. O sobrenadante foi transferido para placa de Petri e o tubo, contendo 

amostra final com água, foi pesado. O índice de absorção, em gramas de amostra hidratada 

por gramas de amostra seca, foi obtido pela Equação 4: 

𝐼𝐴𝐴 = 𝐼𝐴𝐿 =  
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 ℎ𝑖𝑑𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑎

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑖𝑑𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑎
 

(Equação 4). 

4.5.2.2 Índice de Absorção em Óleo (IAO) 

Para determinação do IAO, utilizou-se metodologia descrita por Santana (2005), 

com modificações. Um grama de farinha foi adicionado em 10 mL de óleo de soja a 25ºC e 

colocados em tubos de centrífuga de 45 mL, previamente pesados, submetidos à agitação 

por 30 minutos. Após isso, os tubos foram centrifugados a 2500 rpm durante 10 minutos. O 

sobrenadante foi colocado em placa de Petri e o tubo, contendo amostra final com óleo, foi 

pesado. O índice de absorção em óleo, em gramas de amostra hidratada por gramas de 

amostra seca, foi obtido pela Equação 5: 

𝐼𝐴𝑂 =
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑟𝑒𝑠í𝑑𝑢𝑜 𝑖𝑛𝑠𝑜𝑙ú𝑣𝑒𝑙

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑖𝑑𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑎
 

(Equação 5). 

4.5.2.3 Índice de Solubilidade em Água (ISA), em leite (ISL) e em óleo (ISO) 

Para determinação dos ISA, ISL e ISO, utilizou-se metodologia descrita por Santana 

(2005), com modificações. O índice de solubilidade em água foi obtido com a mesma 

metodologia do IAA e IAL. As placas de Petri, com sobrenadante, foram colocadas em 

estufa a 60 °C por, aproximadamente, 15 horas, até secagem completa da amostra. O índice 

de solubilidade foi calculado em porcentagem, pela Equação 6:  

𝐼𝑆𝐴 = 𝐼𝑆𝐿 =
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎
𝑥100 

(Equação 6). 
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4.5.2.4 Atividade emulsificante (AE) 

Para determinação da AE da farinha de batata-doce de polpa roxa, utilizou-se 

metodologia descrita por Yasumatsu et al. (1972). Um grama de amostra foi adicionado à 

10 mL de água e 10 ml de óleo de soja em tubos graduados de 15 mL e centrifugado a 3000 

rpm por 5 minutos.  

A atividade emulsificante foi calculada de acordo com a Equação 7. 

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑢𝑙𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒 =
𝑐𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑚𝑢𝑙𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒 (𝑚𝑙)

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑜 𝑡𝑢𝑏𝑜 (𝑚𝑙)
𝑥 100 

(Equação 7). 

4.5.2.5 Estabilidade da Emulsão (EE) 

Para determinar a EE, os tubos foram aquecidos em banho-maria à 80 ºC por 30 

minutos, em seguida resfriados por 20 minutos em água corrente e centrifugados a 3000 

rpm por 5 minutos. A estabilidade da emulsão foi calculada pela Equação 8 

(YASUMATSU et al.,1972). 

𝐸𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑎 𝑒𝑚𝑢𝑙𝑠ã𝑜 =
𝑐𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑚𝑢𝑙𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑚𝑎𝑛𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝑚𝑙)

𝑐𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑚𝑢𝑙𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑛𝑜 𝑡𝑢𝑏𝑜 (𝑚𝑙)
𝑥 100 

(Equação 8). 

4.5.2.6 Capacidade espumante 

A capacidade espumante foi determinada pela metodologia de Coffmann e Garcia 

(1977), por agitação de 1,0 g de farinha com 50 mL de água por 5 minutos em agitador. O 

volume foi transferido para uma proveta de 100 mL e observado quanto à formação de 

espuma. 

4.5.2.7 Capacidade de formação de gel 

A capacidade de formação de gel da farinha foi determinada de acordo com 

Coffmann e Garcia (1977). Dispersões de concentrações das amostras (2%, 4%,6%, 8%, 

10%, 12%, 14%, 16%, 18% e 20%) foram realizadas em 20 mL de água e submetidas ao 

aquecimento à 90 °C por 30 minutos. Em seguida, foram resfriadas à temperatura ambiente 

e refrigeradas à 4 ºC por 2 horas. Os tubos foram invertidos e analisados quanto à formação 

de gel. 
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4.6 Análise estatística 

Para avaliação dos resultados obtidos a partir do processo de secagem da batata-

doce de polpa roxa no leito de jorro, utilizou-se o software STATISTICA®️ para 

caracterização do delineamento experimental de fator 2² com ponto central, sendo a carga e 

temperatura, variáveis dependentes do processo. 

A partir dos dados obtidos pelas análises físicas, químicas e tecnológicas da farinha 

de batata-doce, fez-se a média, desvio padrão e coeficiente de variação com auxílio do 

Excel para apresentação dos resultados. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Observa-se a matriz do planejamento fatorial com as variáveis codificadas e os 

valores reais na tabela 3. 

Tabela 3 - Matriz do planejamento fatorial 2² com as variáveis codificadas (+ e -) e 

variáveis reais (massa e temperatura). 

Fatores 

Ensaio 
Variáveis Codificadas                  Variáveis Reais 

Níveis Massa (g) Temperatura (°C) 

1 - - 150 50 

2 + - 300 50 

3 - + 150 70 

4 + + 300 70 

5 0 0 225 60 

6 0 0 225 60 

7 0 0 225 60 

8 0 0 225 60 

9 0 0 225 60 

10 - - 150 50 

11 + - 300 50 

12 - + 150 70 

13 + + 300 70 
 

Os dados do planejamento experimental 22 com as variáveis respostas estão 

apresentados na Tabela 4. 
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Tabela 4 - Dados do planejamento experimental de fator 2² com variáveis reais de massa e 

temperatura e variáveis resposta (umidade e índice de cor). 

Ensaio 
Variáveis Codificadas Variáveis Reais Variáveis Respostas 

X Y m (g) T (°C) U (%) IC 

1 - - 150 50 7,4387 32,2416 

2 + - 300 50 8,2648 32,2851 

3 - + 150 70 5,0617 32,6524 

4 + + 300 70 3,5006 33,6324 

5 0 0 225 60 5,0400 31,7676 

6 0 0 225 60 5,9292 32,5796 

7 0 0 225 60 6,1450 31,1742 

8 0 0 225 60 5,6611 31,8303 

9 0 0 225 60 5,2507 32,4991 

10 - - 150 50 8,4864 32,3108 

11 + - 300 50 8,6683 32,0267 

12 - + 150 70 4,7440 32,4597 

13 + + 300 70 3,6485 33,1362 

 

5.1 Efeitos da temperatura de secagem e carga mássica sobre a umidade da farinha de 

batata-doce de polpa roxa  

 Os resultados das análises dos efeitos da temperatura de secagem e da carga sobre a 

umidade estão apresentados na tabela 5. 

Tabela 5 - Efeitos principais do planejamento 2² com adição de ponto central para o 

parâmetro umidade em farinha de BDPR. 

Tratamento Temperatura (°C) Carga (g) Umidade (%) Média± σ CV (%) 

1 -1 -1 
7,44 

8,49 
7,96±0,74 9,30 

2 -1 +1 
8,26 

8,67 
8,47±0,29 3,37 

3 +1 -1 
5,06 

4,74 
4,90±0,22 4,58 

4 +1 +1 
3,50 

3,65 
3,57±0,10 2,93 

5 0 0 

5,04 

5,93 

6,14 

5,66 

5,25 

 

5,61±0,46 

 

 

8,20 
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Os dados obtidos na Tabela 5, sobre os valores encontrados para a variável umidade 

da farinha de BDPR, foram tratados estatisticamente pelo planejamento fatorial 2² gerando 

a Tabela 6. 

Tabela 6 - Resultados da análise estatística para a variável umidade. 

          Limite de confiabilidade 

  Efeito  Desvio Padrão t p -95% 95% 

Média/ 

Interação 
5,98762 0,152598 39,23793 0,000000 5,64242 6,33282 

Carga -0,41215 0,389049 -1,05938 0,317030 -1,29224 0,46794 

Temperatura -3,97585 0,389049 
-

10,21940 
0,000003 -4,85594 -3,09576 

Interação -0,91615 0,389049 -2,35484 0,042963 -1,79624 -0,03606 

R² → 0,92506           

Um fator relevante no que se refere à umidade da farinha de BDPR é o coeficiente 

de regressão linear R² = 0,92506, que indica bom ajuste do modelo estatístico apresentado. 

O diagrama de Pareto, figura 11, apresenta os efeitos estatisticamente importantes 

de forma rápida e clara, sendo possível observar que a temperatura foi o fator de maior 

relevância frente aos outros dois fatores dispostos no gráfico. 

 
Figura 11 - Diagrama de Pareto dos fatores de significância para umidade da farinha de 

batata-doce de polpa roxa. 

Fonte: Autores, 2019. 
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Os fatores ou interações que ultrapassam a linha vermelha são aqueles que 

apresentam efeito significativo na variável de resposta. Pela análise da figura 11, 

temperatura e interação entre os dois fatores (carga e temperatura) exerceram influência 

significativa sobre a umidade, enquanto a carga não exerceu significativamente. O sinal 

negativo dos efeitos aponta que, ao aumentar estes parâmetros, a umidade da amostra é 

reduzida. 

Analisando a figura 12, observa-se que os pontos se aproximam da reta identidade, 

mostrando baixa dispersão entre os valores preditos e observados, de modo que implica em 

bom ajuste do modelo obtido aos dados experimentais, o que é confirmado pelo valor de 

R². 

 
Figura 12 - Valores preditos x valores observados para umidade da farinha de batata-doce 

de polpa roxa 
Fonte: Autores, 2019. 

 

O gráfico da superfície de contorno baseado na variável dependente umidade está 

representado pela figura 13. 
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Figura 13 - Superfície de contorno para variável umidade da farinha de batata-doce de 

polpa roxa. 
Fonte: Autores, 2019. 

 A superfície de contorno gerada possibilita observar que se obtém menor umidade 

aumentando a temperatura, o que era esperado, entretanto, ao aumentar a carga, para 

mesma temperatura, os valores de umidade não sofreram alterações significativas.  

Na faixa de altura de leito estático (massa das partículas de batata-doce) empregada, 

para a mesma vazão de ar, o efeito de carga foi desprezível em função do alto grau de 

agitação das partículas no leito de jorro. Essa agitação proporciona uma taxa efetiva de 

transferência de calor e de massa, bem como uniformidade (BRITO et al., 2016). 

 A aplicação de temperaturas mais altas promove maior diferença de temperatura 

entre o ar de secagem e produto, implicando em maior transferência de calor, elevando a 

velocidade de migração da água contida no interior do produto para a superfície e, como 

consequência, maior evaporação da água do produto, resultando em umidades mais baixas 

(TONON et al., 2009). 

 A Tabela 7 apresenta a análise de variância (ANOVA) para a variável umidade. As 

informações apresentadas por essa tabela referem-se ao teste F calculado comparado ao F 

tabelado. 
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Tabela 7 - ANOVA gerada pelo planejamento experimental do tipo 2² com ponto central, 

para a umidade da farinha de BDPR (R² → 0,92506). 

Fatores de 

Variação 

Soma 

Quadrática 

Graus de 

Liberdade 

Quadrado 

médio 

F 

Calculado 

F     

Tabelado 

Regressão 0,33974 1 0,33974 1,12228 161,45000 

Resíduo 31,61477 1 31,61477   

Falta de ajuste 1,67866 1 1,67866 5,54529 5,11740 

Erro puro 2,72447 9 0,30272   

Total 36,35763 12 33,93600     

 

Analisando a tabela 7, verificou-se que o modelo, apesar de ser significativo, não é 

preditivo, ou seja, não possibilita fazer previsões por cobrir pequena faixa de variação dos 

fatores estudados. Para a regressão, o F calculado deveria ser, no mínimo, cinco vezes 

maior que o F calculado, neste caso, é muito menor e, para a falta de ajuste, o F calculado 

deveria apresentar o menor valor possível, mas se apresenta maior que o F tabelado nesta 

tabela. 

5.2 Efeito da temperatura de secagem e carga mássica sobre a cor da farinha de 

batata-doce de polpa roxa  

 A Tabela 8, expressa os resultados das análises dos efeitos da temperatura de 

secagem e da carga sobre a cor, que foi avaliada por meio do cálculo de índice de cor (IC). 

O índice de cor indica o grau de variação dos tons de roxo das amostras. 

Tabela 8 - Efeitos principais do planejamento 2² com adição de ponto central para o 

parâmetro cor em farinha de BDPR. 

Tratamento Temperatura (°C) Carga (g) Índice de cor Média± σ CV (%) 

1 -1 -1 
32,24 

32,31 
32,28±0,05 0,15 

2 +1 -1 
32,29 

32,03 
32,16±0,18 0,57 

3 -1 +1 
32,65 

32,46 
32,56±0,14 0,42 

4 +1 +1 
33,63 

33,14 
33,38±0,35 1,05 

5 0 0 

31,77 

32,58 

31,17 

36,83 

37,50 

 

31,97±0,58 

 

1,81 
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Os dados obtidos na Tabela 8, sobre os valores encontrados para a variável cor da 

farinha de BDPR, foram tratados estatisticamente pelo planejamento experimental gerando 

a Tabela 9. 

Tabela 9 - Resultados da análise estatística para a variável cor. 

          Limite de confiabilidade 

  Efeito  Desvio Padrão T p -95% 95% 

Média/ 

Interação 
32,35352 0,15238 212,31533 0,00000 32,00880 32,69823 

Carga 0,35398 0,38851 0,91112 0,38598 -0,52488 1,23283 

Temperatura 0,75412 0,38851 1,94109 0,08416 -0,12473 1,63298 

Interação 0,47428 0,38851 1,22077 0,25319 -0,40458 1,35313 

R² → 0,40351           

O gráfico de Pareto (figura 14) aponta que nenhum dos fatores, temperatura e carga, 

ou a interação entre eles, exerceram influência significativa sobre o índice de cor, de modo 

que não há variação significativa entre as cores das amostras. 

Um fator relevante no que se refere à cor da farinha de BDPR é o coeficiente de 

regressão linear R² = 0,40351, que indica ajuste ruim do modelo estatístico apresentado. 

 
Figura 14 - Diagrama de Pareto dos fatores de significância para cor da farinha de batata-

doce de polpa roxa. 
Fonte: Autores, 2019. 
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Segundo Silva (2010), a utilização do leito de jorro é adequada para a secagem de 

materiais sensíveis ao calor, uma vez que a recirculação do produto e curto tempo de 

permanência na região do jorro tornam limitado o aumento da temperatura do material. 

Analisando a Figura 15, observa-se que os pontos não têm proximidade com a reta 

identidade, mostrando alta dispersão entre os valores preditos e observados, de modo que 

implica em um ajuste ruim do modelo obtido aos dados experimentais o que é confirmado 

pelo baixo valor de R² para a variável cor. 

 
Figura 15 - Valores preditos x valores observados para cor da farinha de batata-doce de 

polpa roxa. 
Fonte: Autores, 2019. 

O gráfico da superfície de contorno baseado na variável dependente cor está 

representado pela Figura 16. Pode-se observar a não linearidade entre as linhas demarcadas 

pelas cores da superfície de contorno, o que confirma a falta de ajuste do processo para a 

variável cor nos parâmetros estabelecidos de secagem, indicando a necessidade da 

utilização de um modelo de segunda ordem. 
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Figura 16 - Superfície de contorno para variável cor da farinha de batata-doce de polpa 

roxa. 
Fonte: Autores, 2019. 

A Tabela 10 apresenta a ANOVA para a variável cor. As informações apresentadas 

por essa tabela, referem-se ao teste F calculado comparado ao F tabelado. Isso justifica o 

comportamento não linear apresentado pelo gráfico de superfície de contorno como 

apresentado na figura 16. 

Tabela 10 - ANOVA gerada pelo planejamento experimental do tipo 2² com ponto central, 

para a cor da farinha de BDPR (R² → 0,4351). 

Fatores de 

Variação 

Soma 

Quadrática 

Graus de 

Liberdade 

Quadrado 

médio 

F 

Calculado 

F     

Tabelado 

Regressão 0,250597 1 0,250597 0,830140 161,45000 

Resíduo 1,137409 1 1,137409   

Falta de ajuste 0,449874 1 0,449874 1,490277 5,11740 

Erro puro 2,716853 9 0,301873   

Total 4,554732 12       

Além de não ser significativo, o modelo não é preditivo, pois para ser considerado 

preditivo, o F calculado precisa ser, no mínimo, 5 vezes menor que o F tabelado para a falta 

de ajuste. Analisando a tabela de ANOVA para a cor, o modelo não é preditivo porque F 
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calculado é apenas cerca de 3 vezes menor que F tabelado. Nesse caso, aplica-se outro 

modelo estatístico, como um de segunda ordem. 

Para esta análise, verificou-se que os valores escolhidos para a variável temperatura 

ficaram fora da faixa de significância, por isso não houve interferência da temperatura na 

cor do produto.  

5.3 Avaliação física e química da farinha de batata-doce de polpa roxa 

Com os melhores parâmetros de secagem da batata-doce de polpa roxa obtida a 

partir da secagem de 300 gramas e temperatura de 70 °C, o processo foi repetido para 

obtenção da farinha para análises física, química e tecnológica. 

5.3.1 Caracterização química da farinha 

 A composição química da farinha de batata-doce de polpa roxa está apresentada na 

tabela 11. Como pode observar-se, a farinha BDPR é um alimento composto em sua grande 

parte por carboidratos, possui considerável teor de proteínas e baixo conteúdo em lipídeos. 

Tabela 11 - Composição química da farinha de BDPR obtida pela secagem em condições 

desejáveis. 

Componentes Média± σ C.V (%) 

Umidade (%) 3,95±0,07 0,017 

Cinzas (%) 3,14±0,05 0,016 

Proteínas (%) 4,31±0,15 0,034 

Lipídeos (%) 0,53±0,06 0,113 

Carboidratos totais (%) 86,75 - 

pH 5,97±0,01 0,002 

Atividade de água 0,15±0,01 0,060 

Acidez titulável total 8,95±0,09 0,010 

Valor energético (Kcal/100g) 369,01 - 

A farinha de BDPR apresentou teores de lipídeos e cinzas superiores aos 

encontrados por Iwe et al. (2004) também em estudo com farinha de batata-doce de polpa 

branca, que foram de 0,5 e 2,3%, respectivamente. Segundo Miranda et al. (1995), a 

composição química da batata-doce pode variar com a cultivar, condições climáticas, época 

de colheita, tratos culturais, condições e duração de armazenamento. 

 A Resolução RDC n° 263 de 22 de setembro de 2005, da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA) estabelece 15% como limite máximo de umidade para 



40 

 

 

 

farinha (BRASIL, 2005). Portanto, a farinha de batata-doce obtida está em concordância 

com o padrão exigido. 

A umidade, ou teor de água de um alimento, constitui-se em um dos mais 

importantes e mais avaliados índices em alimentos. É de grande importância econômica por 

refletir o teor de sólidos de um produto e sua perecibilidade. A umidade fora das 

recomendações técnicas resulta em grandes perdas na estabilidade química, na deterioração 

microbiológica, nas alterações fisiológicas e na qualidade geral dos alimentos (VICENZI, 

2008). A umidade de um alimento está relacionada com sua estabilidade, qualidade e 

composição, e pode afetar os itens como estocagem, processamento e embalagem. 

 Sousa (2015) observou formação de bolores em farinha de batata-doce de polpa 

branca com teor de umidade acima de 13% após dez dias de secagem. Isso não foi 

observado na farinha com umidade abaixo de 7% depois de 180 dias de armazenamento. 

Desse modo, observa-se a necessidade de cuidado com o teor de água para garantir 

produtos seguros para o consumo. 

 A determinação de cinza fornece a indicação da riqueza da amostra em elementos 

minerais. A amostra avaliada apresentou teor de cinzas de 3,14%, valor inferior ao 

encontrado por Perez (2004) de 6,40 g/100g em farinha de berinjela. Em comparação com a 

farinha de batata-doce de mesma cultivar obtida por Rodrigues et al. (2016), que obteve 

3,07% de cinzas, a farinha obtida no presente trabalho tem valor superior de minerais, 

porém com menor teor em relação à média de 4,16% quantificada por Silva (2010) para a 

farinha do cultivar Brazlândia rosa. 

 Para proteína foi encontrado teor de 4,31%, valor esse que se assemelha ao 

encontrado por Júnior, et al. (2013), que avaliou a qualidade de 12 cultivares de batata-

doce, obtendo teor de proteína entre 3,9 e 4,6% para farinha de batata-doce de polpa 

alaranjada. Para mesma cultivar, Rodrigues et al. (2016) encontrou 5,82% de proteínas. Já 

para cultivares diferentes, em Brazlândia Branca e Brazlândia Rosa, Silva (2010) 

encontrou, respectivamente, 3,14% e 6,62%.  

 Neste trabalho, obteve-se média de 0,53% para lipídeos. Lima et al. (2016) 

determinou 1,43% em farinha de batata-doce de polpa branca e Rodrigues et al. (2016) 

encontrou teor de 0,39% de lipídios para farinha de batata-doce de polpa alaranjada. 

Ahmed et al., (2010) observou teor de 0,50% a 0,75% para farinha de batata-doce de polpa 

branca. Para Júnior et al. (2012), os teores de lipídeos variaram de 0,6% a 0,8% sem 
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diferença estatística entre os genótipos estudados, valor superior ao encontrado no presente 

trabalho. 

 Lima et al (2016), determinou 88,93% de carboidratos em estudo da composição 

centesimal da farinha de batata-doce de polpa branca. Para farinha de batata-doce 

biofortificada, Camargo (2018) obteve 74,68%, enquanto neste trabalho encontrou-se 

86,75% para farinha de BDPR. 

 O teor de acidez titulável total está relacionado ao processo de fermentação ou tipo 

de processamento pelos quais o produto passou (SOUSA, 2015), exercendo efeito sobre o 

sabor e odor dos alimentos e relacionando com a quantidade de ácidos orgânicos existentes 

(ARAÚJO et al., 2016). A farinha de BDPR apresentou valor de 8,95 para acidez titulável 

total, inferior ao determinado por Santos et al. (2012) que encontrou 10,85%  para farinha 

de batata-doce de polpa branca.  

A variação nos valores de pH deve-se ao aumento da concentração de ácidos após a 

remoção da água durante o processo de secagem para obter a farinha (ARAÚJO et al., 

2016).  

A farinha de BDPR apresentou pH de 5,97, valor inferior ao encontrado por 

Rodrigues et al. (2016), que obteve pH 6,58 para farinha de batata-doce de polpa 

alaranjada. Franco et al. (2018) determinaram pH 4,38 para farinha de arroz e batata-doce 

de polpa branca. Silva (2010) estabeleceu pH de 5,4 e 5,5 para, respectivamente, Brazlândia 

Branca e Brazlândia Rosa, ambos próximos ao encontrado no estudo. 

A atividade de água da farinha está compreendida entre 0,85 – 0,60 na qual não se 

possibilita a multiplicação de bactérias patogênicas, mas existe a ocorrência de alterações 

ocasionadas por microrganismos xerófilos, osmófilos e halófilos (SILVA, 2010). 

Franco et al. (2018) determinou umidade de 9,18% e atividade de água (Aw) de 

0,42 para farinha da batata-doce - cultivar bárbara - seca em estufa com circulação de ar a 

65 °C. Araújo et al. (2016) observou diminuição da Aw nas farinhas de batata-doce de 

polpa branca obtidas a partir de secagens com crescentes temperaturas, sendo isso 

explicado pela maior perda de água conforme aumento da temperatura. Portanto, o baixo 

valor de Aw obtido para a farinha de BDPR é devido à grande perda de água proporcionada 

pela secagem a 70 °C. 

Teye et al. (2018) determinou 362,9 kcal por 100 gramas de farinha de batata-doce 

de polpa branca. Já para farinha de trigo possui 376,4 kcal/100g (CAMPOS, 1942). Estes 

valores estão bem próximos ao obtido para a farinha de BDPR que foi de 369,01 kcal/100g.  
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5.3.2 Cor 

A necessidade de padronização da escala de cor é extremamente importante do 

ponto de vista analítico, uma vez que um produto pode apresentar diferentes cores quando 

observados a olho nu e por diferentes pessoas. Portanto, a determinação de cor precisa ser 

expressa de forma objetiva, por meio de números, para evitar possíveis problemas e 

garantir que o produto esteja de acordo com suas especificações (LEITE, 2017). 

Os componentes de cor foram analisados quanto aos parâmetros de cor L*, a*, b*, 

c* e h de acordo com os valores apresentados na Tabela 12. 

Tabela 12- Parâmetros de cor para a farinha de BDPR. 

Parâmetro de cor L* a* b* c* H IC 
Média 50,88 18,19 11,18 21,36 31,59 33,50 

Desvio padrão 1,22 0,63 0,27 0,66 0,44 0,92 

Coeficiente de variação (%) 2,39 3,46 2,41 3,09 1,39 2,75 
L*(luminosidade); a* (coordenada vermelho/verde); b* (coordenada amarelo/azul); c* 

(saturação); h (tonalidade); IC (índice de cor). 

Os valores para os parâmetros de cor encontrados no presente trabalho foram para 

L* de 50,88, para a* 18,19 e para b* 31,59. Leite (2017) avaliou os parâmetros de cor em 

amostras de batatas-doces Beauregard e encontrou para a coordenada L* 42,62, indicando 

que as amostras avaliadas apresentaram menor luminosidade que as do presente trabalho. O 

valor de a* (10,80) indica que a batata-doce avaliada tendeu a ser menos vermelha que a 

avaliada pelo autor, para b* (19,24) também apresentou valor inferior, indicando que a 

batata-doce estudada tende a ser mais amarelada. 

Phomkaivon et al. (2018), trabalhando com quatro variedades de batata-doce de 

polpa roxa, encontrou valores variados, significativamente, de L*, a* e b* para a farinha de 

cada variedade obtida após a secagem da matéria-prima em forno a 50 °C até o alcance de 

teor de umidade abaixo de 12%. Em comparação à farinha deste trabalho, todas elas 

apresentaram menores valores de a* (7.51, 11.66, 4.28, 4.84); L* maior (75.44, 66.85, 

79.04, 76.41), significando que são mais claras, valores menores de b* (4.94 e 1.58) e 

valores de b* (10.90 e 12.5) próximos ao deste trabalho. Desse modo, percebe-se a variação 

dos parâmetros de cor conforme a variedade da batata-doce e, segundo Steed e Truong 

(2008), a diferença no conteúdo de antocianina é refletida nos parâmetros L*, a* e b*. 

Ao trabalhar com batata-doce de polpa roxa, Steed e Truong (2008) determinaram, 

no purê, -26,9 para valor de h e 29,4 para valor de c*. Enquanto, no trabalho deles, isso 



43 

 

 

 

significou amostras de cor roxa azulada, neste estudo, significa farinha de cor roxa 

amarelada. 

A qualidade dos produtos secos é avaliada do ponto de vista dos consumidores por 

meio da aparência, sendo a cor a característica organoléptica que define a sua aceitabilidade 

e aquisição de compra. 

5.3.3 Granulometria 

Pela Figura 17, pode-se observar a variação da granulometria da farinha de BDPR 

em diferentes aberturas da peneira. 

 
Figura 17 - Análise granulométrica da farinha de BDPR. 

Fonte: Autores, 2019. 
 

Uma quantidade insignificante da farinha ficou retida nas malhas maiores (abertura 

de 0,500 mm e 1,000 mm). Cerca de 76,66% ficou retido em malhas que variaram de 0,250 

mm a 0,106 mm, como pode ser observado na tabela 13. 

Tabela 13 - Granulometria da farinha de BDPR. 

Abertura da peneira (mm) Média± σ 

1,000 0,25 ± 0,01 

0,500 1,74 ± 0,06 

0,250 12,13 ± 0,07 

0,150 18,61 ± 0,08 

0,106 45,92 ± 1,24 

Fundo 21,57 ± 1,34 
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Amorim et al. (2016) verificou predominância de partículas finas em farinha de 

trigo e, segundo o mesmo, a legislação estabelece que cerca de 98% da farinha de trigo 

deve passar através de peneira com abertura de malha de 250 µm. Neste trabalho, 86,1% de 

farinha de BDPR passaram através da peneira de 0,250 mm. 

A granulometria, ou seja, o tamanho da partícula é uma das propriedades físicas 

mais importantes que afetam seu escoamento, além de relacionar-se, negativamente, à 

coesividade (KUAKPETTOON et al., 2001) e influenciar o processo tecnológico e as 

características do produto (STASIO et al., 2007). 

Maior uniformidade da granulometria permite a elaboração de um produto de 

melhor qualidade sensorial, principalmente textura, sabor e aspecto visual, pois tem-se 

cozimento uniforme do produto, que é o resultado da absorção homogênea de água 

(FRANCO, 2015). 

Um dos aspectos importantes na formulação de produtos de panificação é a 

característica granulométrica da matéria-prima processada. Todavia, farinha com 

granulometria extremamente fina não significa qualidade necessariamente, pois altos 

percentuais de partículas finas nas misturas podem prejudicar a estrutura interna (miolo) de 

produtos panificáveis, que poderão apresentar alta umidade e gomosidade (SILVA et al., 

2009). Desse modo, testes da aplicação da farinha de BDPR em produtos panificáveis são 

necessários. 

 

5.4 Avaliação tecnológica da farinha de batata-doce de polpa roxa 

5.4.1 Índice de absorção de água, leite e óleo 

 Na Tabela 14 está apresentado valores de absorção de água, leite e óleo na farinha 

de BDPR. 

Tabela 14 - Índice de absorção da farinha de BDPR em água, leite e óleo em g/g. 

Índice de Absorção Água Leite Óleo 

Média 1,54 1,53 1,43 

Desvio padrão 0,08 0,13 0,01 

C.V (%) 5,40 8,29 0,65 

 

O índice de absorção de água (IAA) está relacionado com a disponibilidade de 

grupo hidrofílicos (-OH) em se ligar às moléculas de água e à capacidade de formação de 
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gel das moléculas de amido. Somente os grânulos de amido gelatinizados absorvem água 

em temperatura ambiente e incham (CARVALHO et al., 2002). Com o aumento do grau de 

gelatinização, aumenta a fragmentação do amido, e com isso, diminui a absorção de água 

(GOMEZ e AGUILERA, 1983). 

Santana et al. (2017) determinou, para farinha de trigo branco, IAA de 1,15%, que é 

um valor baixo, provavelmente, devido ao alto conteúdo de amido e à baixa solubilidade 

em água fria. 

Khattab e Arntfield (2009) encontraram resultado de IAA para farinha soja (3,28 

g/g) superior ao encontrado neste estudo (1,54g/g). Esses mesmos autores descreveram 

valor de IAA para semente de canola de 3,90 g/g, também superior aos dados apresentados 

na farinha de BDPR. 

A farinha de BDPR possui potencial de aplicação em alimentos viscosos, pois de 

acordo com Aletor et al. (2002), produtos que apresentam índices de absorção de água de 

1,49 - 4,92 g/g são considerados substanciais em alimentos desse tipo, como sopas e 

molhos. 

O índice de absorção em água (IAA) de uma farinha é considerado viável para 

avaliação do acréscimo dessa como ingrediente em produtos cárneos, pães e bolos, 

permitindo a adição de água a fim de facilitar o manuseio da massa e evitar seu 

ressecamento, durante o armazenamento (SANTANA et al., 2017). 

De acordo com Becker et al. (2014), alto índice de absorção em leite é desejável 

quando o produto elaborado tem como base o leite, o que auxilia na homogeneização dos 

componentes e diminui a probabilidade de ocorrer sinérese. Com valor muito próximo do 

IAA, verifica-se que há considerável interação entre componentes da farinha e do leite, 

sugerindo-se a aplicação da farinha em produtos à base de leite. 

 O índice de absorção em óleo (IAO) consiste na capacidade de sítios apolares das 

cadeias de proteínas em aprisionar óleo. Portanto, a capacidade de absorção de óleo dos 

alimentos é determinada pela quantidade e qualidade de proteínas presentes na farinha 

(FIORDA et al., 2013). 

 Santana et al. (2017) determinou 3,02 g/g para farinha de banana; 2,35 g/g para 

farinha de maracujá e 1,7 g/g para farinha de aveia. Castilho et al. (2010), encontraram IAO 

para a farinha de tremoço doce de 1,2-1,3 g/g, sugerindo que essas farinhas apresentam 

valores satisfatórios para desempenharem funcionalidade em alimentos industrializados. 

Desta forma, como a farinha de BDPR analisada neste estudo apresentou valor de IAO 
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similares ao encontrados por esses autores, sugere-se que esta pode determinar 

funcionalidade em alimentos industrializados à base de óleo. 

 Altos índices de absorção em óleo são importantes para considerar-se o uso da 

farinha em produtos cárneos ou emulsionados como maionese, massa de bolo, extensores 

de carne, sopas, molho para salada e queijos processados (SANTANA et al., 2017). 

 Na literatura pode ser encontrada a aplicação de farinha de batata-doce em produtos 

como os citados acima. Jin et al. (2012), por exemplo, avaliou os efeitos da adição de 

farinha de batata-doce de polpa roxa nas propriedades de textura e sensoriais de linguiça de 

porco cozida. 

5.4.2 Solubilidade em água, leite e óleo 

A solubilidade é indicador útil das propriedades funcionais de proteínas isoladas em 

alimentos e, também, da extensão da desnaturação proteica devido ao calor ou tratamento 

químico (SILVA-SÁNCHEZ, 2004). 

Não foi houve solubilidade em óleo, portanto, na Tabela 15 são encontrados os 

dados obtidos para índice de solubilidade da farinha de BDPR apenas em água e leite 

expressos em g/g. 

Tabela 15 - Índice de solubilidade da farinha de BDPR em água e leite em %. 

Índice de Solubilidade Água Leite 

Média  17,5 14,63 

Desvio padrão 0,003 0,016 

C.V (%) 1,714 1,094 

 

O ISA varia de acordo com o grau de dextrinização sofrido pelo amido. Quanto 

maior a dextrinização, maior a degradação das moléculas de amido em moléculas menores 

(dextrinas), que são mais solúveis em água e, consequentemente, maior o ISA (CLERECI e 

EL-DASH, 2008). 

A farinha de BDPR apresentou valor inferior de ISA ao encontrado por Abreu et al. 

(2016) para a farinha de trigo, que foi de 43,14%. Segundo Moura et al. (2011), a 

solubilidade depende não só do amido, mas também da interação com outros nutrientes, 

como as proteínas e suas modificações estruturais pós gelatinização. 

Tavares et al., (2012), encontrou valores de ISA de 1,2% para farinha de arroz cru, 

valor inferior aos encontrados neste estudo. A ISA da farinha BDPR (17,50%) foi próximo 

ao relatado por Gomes et al. (2012) de 18-20% em farinha de feijão caupi.  
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 Farinhas altamente solúveis em água podem ser empregadas em alimentos que 

requerem baixas temperaturas para serem preparados (instantâneos) ou que requerem 

ingredientes com maior solubilidade em água, por exemplo, sopas, sobremesas e molhos 

(SANTANA et al., 2017). 

 A farinha de BDPR apresentou solubilidade maior em leite que na água. Segundo 

Becker (2010), pode-se indicar a aplicação de farinha com essa característica em produtos 

instantâneos, como produtos à base de leite, alimentos infantis e sobremesas. 

5.4.3 Atividade emulsificante e estabilidade da emulsão 

A emulsão é um sistema que apresenta mais de uma fase (sistema heterogêneo), 

onde dois líquidos difundem-se um no outro na forma de gotículas (GUERGOLETTO, 

2011).  Essas gotículas devem ser mantidas dispersas em fase contínua e para isso, são 

utilizados emulsificantes que possam manter essa dispersão uniforme, ou seja, que 

conferem a estabilidade da emulsão, como por exemplo, óleo e água, um dos aditivos 

alimentares mais utilizados (CHRISTENSEN, 2009). 

As propriedades emulsificantes são estabelecidas em duas determinações, 

capacidade emulsificante (CE) e estabilidade de uma emulsão (ES). Na capacidade 

emulsificante verifica-se o volume de óleo que é emulsificado por grama de alimento e a 

estabilidade de uma emulsão é determinada por meio da porcentagem de redução do 

volume da emulsão inicial (PEREDA et al., 2005). A Tabela 16 apresenta os valores 

encontrados para atividade emulsificante e estabilidade da emulsão na farinha de BDPR. 

Tabela 16 - Atividade emulsificante e estabilidade da emulsão na farinha de BDPR 

expressa em porcentagem (%). 

  Atividade Emulsificante Estabilidade da Emulsão 

Média 14,05 81,59 

Desvio padrão 0,58 7,15 

C.V (%) 4,13 8,76 

Para obter boas características emulsificantes e espumantes, as proteínas devem ter 

boa hidrofobicidade de superfície e alto grau de flexibilidade, isso permitirá boa difusão da 

proteína nas fases ar/água e óleo/água, onde diminuirá a tensão superficial, ou seja, atuará 

como agente tensoativo (PEREDA et al., 2005). 

Com o resultado obtido na Tabela 16, foi possível observar que a farinha de BDPR 

possui baixa atividade emulsificante, uma vez que a porcentagem de proteínas encontrada 

foi baixa. Porém, obteve-se boa estabilidade da emulsão. 
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O valor encontrado por Porte et al. (2011) para a atividade emulsificante foi de 

48,06% para farinha de semente de abóbora e 48,14% para farinha de semente de mamão. 

Quando comparados com os valores encontrados no estudo da farinha de BDPR (14,05%) 

observa-se uma atividade emulsificante muito baixa. 

O mingau desidratado, elaborado com 90% de farinha de arroz e 10 % de farinha de 

soja, desenvolvido por Maia (2000), apresentou estabilidade de emulsão igual a 106,47%, 

valor esse maior do que o encontrado na farinha de BDPR. 

5.4.4 Propriedades espumantes 

 A formação de espuma e emulsão das proteínas segue um mecanismo semelhante, 

pois ambas as propriedades necessitam de boa disponibilidade de sítios hidrofóbicos, mas 

não existe semelhança rigorosa entre essas propriedades. Desse modo, um alimento com 

excelentes propriedades emulsificantes não necessita de um bom agente espumante, pois a 

estabilização das emulsões é menos complexa que a estabilização de espumas (PEREDA et 

al., 2005). 

Segundo Wang et al. (2000), a atividade espumante está muito relacionada com a 

concentração de proteínas, sendo necessárias proteínas de cadeias flexíveis, pobres em 

estruturas secundárias e terciárias que se adaptem rapidamente na interfase ar-líquido. Além 

disso, é preciso que estas proteínas tenham a possibilidade de formar ligações hidrofóbicas 

na sua superfície. A estabilidade de espuma relaciona-se com a qualidade da proteína, 

sendo necessário que se formem películas coesivas, elásticas, contínuas e impermeáveis ao 

ar. 

Feita a análise de capacidade espumante, não se observou expansão de espuma nem 

sua estabilidade na farinha de batata-doce de polpa roxa, como apresentado na figura 18. 

Esse resultado era esperado, considerando que a farinha de BDPR não é rica em proteínas, 

e a propriedade espumante está diretamente relacionada com a desnaturação protéica. 
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Figura 18 - Análise da capacidade espumante da farinha de BDPR. 

Fonte: Autores, 2019. 

 

Segundo Porte et al. (2011), a ausência desta propriedade sugere inadequação como 

ingrediente em sorvetes, mousses, merengues e outros produtos que requerem esta 

propriedade.  

5.4.5 Capacidade de formação de gel 

A gelificação é resultado da formação de rede tridimensional pela desnaturação 

proteica e alterações na estrutura de polissacarídeos, como o amido, durante o processo 

térmico (ADEBOWALE; LAWAL, 2003). 

 Como observado pela Figura 19, em todas as concentrações de farinha houve 

formação de gel. 

 
Figura 19 - Formação de gel em farinha de BDPR em concentrações de 2% a 20%. 

Fonte: Autores, 2019. 
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A gelificação foi diretamente proporcional à concentração de farinha de BDPR, ou 

seja, quanto maior a concentração de amostra, maior a quantidade de gel formado. 

Durante o processo térmico, proteínas desnaturadas e polissacarídeos 

estruturalmente modificados, como o amido, aumentam seu tamanho e formam ligações 

cruzadas, originando redes tridimensionais, que caracterizam a formação de gel, sendo isso 

relacionado, também, à capacidade de absorção de água (LOPES, 2010).  

A legislação brasileira, em portaria do Ministério da Saúde, determina que a 

denominação amido seja referente ao polissacarídeo de reserva de partes aéreas vegetais e 

fécula ao polissacarídeo proveniente das partes subterrâneas dos vegetais. A farinha é o 

produto obtido pela moagem da parte comestível de vegetais, podendo sofrer previamente 

processos tecnológicos adequados (CEREDA, 2011).  

Na figura 20 é apresentada a estrutura molecular do amido. 

 

Figura 20 - Estrutura molecular do amido 
Fonte: CEREDA, 2011. 

A gelificação não é só utilizada para formar géis sólidos viscoelásticos, mas sim, 

também, para melhorar a absorção da água, efeitos espessantes, fixação de partículas, e 

estabilizar emulsões e espumas. Existem vários gelificantes, como a lecitina, carragenos, 

porém os que nos destacaremos são as pectinas e amido (FRANCO, 2006 ). 

Esta farinha pode ser útil para encorpar produtos como mingaus, cremes e molhos 

que dependem da formação de gel da farinha para o aprisionamento da água (SANTANA et 

al., 2017). 
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6 CONCLUSÃO 

Durante o estudo de secagem da batata-doce de polpa roxa permitiu-se concluir que, 

dentro da faixa de temperaturas e cargas empregadas, a carga não exerceu efeito 

significativo como a temperatura do ar de secagem exerceu sobre a umidade do produto. 

Sobre a cor, nenhum dos parâmetros influenciou significativamente, indicando a 

independência do uso de valores máximos, mínimos ou intermediários de temperatura e de 

carga. Portanto, para a obtenção da farinha de batata-doce de polpa roxa, pôde-se aplicar 

300 gramas a 70 °C, com resultados de menores valores de umidade. 

Com as análises físicas e químicas, a umidade destacou-se com valor de 3,95. A 

partir das análises tecnológicas, pôde-se conferir que a farinha de BDPR possui formação 

de gel, tem boa absorção de água, de leite e de óleo, boa solubilidade em água e leite, 

atividade emulsificante baixa, porém de boa estabilidade, não apresentando propriedades 

espumantes. Apresenta características que permitem seu uso como ingredientes com 

propriedades funcionais tecnológicas para diversas aplicações de interesse para a indústria 

de alimentos, como produtos à base de leite, molhos, alimentos infantis, mingaus e cremes. 

A técnica de secagem em leito de jorro apresentou-se então, adequada para a 

secagem da batata-doce de polpa roxa e obtenção de farinha, pois o tempo de secagem da 

matéria-prima foi relativamente rápido quando comparado com secadores convencionais, 

como secadores de bandejas. 

A secagem da BDPR, e sua transformação em farinha, apresentou-se como boa 

alternativa para o aproveitamento dos seus resíduos, evitando o desperdício da matéria-

prima que se encontra sem valor comercial.  
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