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Resumo 

Este projeto objetivou caracterizar físico-quimicamente o 
subproduto amiláceo descartado por uma agroindústria 
processadora de batatas. Os resultados mostraram que 
o subproduto tem elevada viscosidade aparente na 
análise viscoamilográfica, contendo 18,8 % de amilose, 
morfologia típica do amido de batata e padrão de 
difração de raios X do tipo B. 

Introdução  

Com a modernização da indústria de alimentos, 
busca-se continuamente o desenvolvimento de novos 
produtos que se adequem às exigências do consumidor. 
O processamento de batata para a produção de chips e 
batata palha gera grandes volumes de descartes, 
incluindo o amido (MORAIS et al., 2018). Torna-se 
relevante encontrar meios de aproveitar esse descarte, 
para satisfazer os requerimentos do processo industrial, 
como redução de custos, diminuição do impacto 
ambiental, buscando-se alternativa rentável para esse 
material amiláceos e com isso melhorando a 
competitividade do empreendimento agroindustrial. 

O objetivo do presente estudo foi analisar físico-
quimicamente o amido de batata em relação à 
estabilidade, características de empastamento, textura 
do gel, retenção de água, para verificar sua 
potencialidade para utilização comercial, pois atualmente 
se constitui em um descarte sem valor para a indústria.  

Material e Métodos 

O material foi coletado diretamente em uma 
indústria da região que produz batata chips e analisado 
em relação a características físico-químicas.  

A composição centesimal (umidade, teores de 
cinzas, proteínas, lipídeos e fibra bruta) (IAL, 2008). As 
análises de microscopia eletrônica de varredura (MEV) e 
a difração de raios X (DRX) foram realizadas no C-
Labmu/UEPG, sendo feitas análises comparativas entre 
amidos de batata, mandioca e milho. O teor de amilose 
foi analisado considerando-se a afinidade do amido 
desengordurado por iodo (FRANCO, 2002). Para a 
propriedade de pasta do amido, as amostras foram 
pesadas (3,00 g), adicionando-se 25,00 mL de água 
deionizada, com correção de umidade do amido para 
13%; utilizou-se o viscoamilógrafo rápido (RVA4, Perten, 
Suécia) para obtenção de viscoamilogramas. As análises 
foram realizadas em triplicatas, calculando-se médias e 
desvios padrões. 

Resultados e Discussão 

Os valores obtidos na composição centesimal 
são demonstrados na Tabela 1, permitindo informar de 
forma básica o valor nutritivo e o calórico. 

Tabela 1. Composição centesimal do amido de batata (g/100g, 
base seca) 

 Umidade Cinzas Proteínas Lipídeos Fibras 
Teor de 
Amilose 

Média 16,26 0,36 0,36 Tr 1,08 18,83 

DP 0,08 0,70 0,00 0,02 0,00 0,00 

Tr= traços; DP=desvio padrão  

A análise de MEV dos amidos de diferentes 
fontes botânicas mostrou a morfologia dos grânulos 
(Figura 1).  

Figura 1. Fotomicrografias dos grânulos de amidos de batata (A), 

mandioca (B) e milho (C). 

A difração de raios X (dados não mostrados) 
permitiu observar o padrão de cristalinidade, sendo que 
o amido de milho e de mandioca são do tipo A, enquanto 
o amido de batata se caracteriza como tipo B. 

A análise de RVA, revela o comportamento 

viscoamilográfico do amido (empastamento, cozimento e 

retrogradação); a viscosidade do amido de batata foi a 

mais elevada (pico em 3246 cP), seguida pelo amido de 

milho (2221 cP) e da mandioca (915 cP). Devido a 

viscosidade elevada, o amido de batata tem poder 

espessante superior, sendo um atrativo para as 

indústrias. 

Conclusões 

 A partir dos resultados, o subproduto tem grande 
potencial para ser utilizado na indústria de alimentos, 
pois apresenta valores característicos de amidos que 
são amplamente utilizados. Destaca-se a elevada 
viscosidade na análise viscoamilográfica, sendo 

desejável pelo seu poder espessante. O aproveitamento 
desse descarte amiláceo contribui para a diminuição de 
um potencial problema ambiental e geração de renda 
extra, devido a utilização de um subproduto que era 
doado a criadores de animais. 
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