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Resumo 

Tuberosa de destaque pela versatilidade de produção e 
valor nutritivo (vitaminas, minerais, compostos bioativos - 
antocianinas e β-caroteno). Trata-se de alimento com 
baixo índice glicêmico associado ao amido resistente. O 
objetivo deste trabalho foi utilizar a farinha da tuberosa em 
substituição à farinha de trigo em cookies. As análises de 
composição centesimal (farinhas e cookies) seguiram as 
Normas do Instituto Adolfo Lutz. Também foram 
realizadas análises instrumentais (textura, cor e atividade 
de água). Os cookies, livres de glúten e sem lactose, 
apresentaram elevados teores de fibra alimentar. 

Introdução  

A batata doce se destaca por sua versatilidade, com 
baixo custo de produção e elevado valor nutritivo. Usada 
tanto na nutrição animal quanto na alimentação humana 
(ANDRADE Jr et al., 2012). Trata-se de um alimento com 
baixo índice glicêmico, associado à presença de amido 
resistente, que vem despertando o interesse da indústria.  

Este estudo tem como objetivo aplicar farinhas da 
tuberosa em cookies com maior valor nutricional, em 
substituição à farinha de trigo.  

Material e Métodos 

Nas formulações, foram utilizadas farinhas de quatro 
tipos de batatas doces: polpa branca e casca branca (BB), 
polpa e casca roxas (RR), polpa e casca alaranjadas (LL) 
e polpa branca e casca rosada (BR). 

Foram realizadas análises de composição 
centesimal, incluindo: umidade (secagem direta em estufa 
a 105ºC); cinzas (incineração); proteínas (Kjeldahl); 
lipídeos (extração em Soxhlet com hexano); açúcares 
(Somogyi e Nelson); fibra alimentar, pH e acidez. 

Determinou-se também parâmetros de textura (TA-
XT2 com probe cilíndrico de 2mm), atividade de água 
(ponto de orvalho-AQUALAB SERIES 3TE) e cor dos 
cookies (colorímetro MiniScan EZ, parâmetros CIELAB). 

A análise estatística foi realizada com o software 
STATISTICA, versão13.2 (TIBCO, Palo Alto, EUA). A 
ANOVA foi aplicada, considerando-se o nível de 
significância de 95% (p≤0,05), seguido do teste de Tukey. 

Resultados e Discussão 

A formulação desenvolvida foi: 28,14% de farinha de 
batata doce, 19,48% de açúcar demerara, 19,48% de óleo 
de coco, 16,88% de farinha de aveia, 10,82% de água, 

3,46% de farelo de aveia, 0,87% de biomassa de banana 
verde, 0,43% de fermento químico e 0,23% de sal e 
aromatizante de baunilha. Os cookies foram elaborados e 
assados à 140ºC durante 34 minutos.  
Tabela 1. Análises dos cookies.  

Análise BB BR RR LL 

Umidade 3,21 ± 0,11b 2,29 ± 0,09d 2,80 ± 0,06c 4,21 ± 0,14a 

Cinzas 1,89 ± 0,02 1,83 ± 0,05 1,91 ± 0,08 1,95 ± 0,07 
Proteínas 5,00 ± 0,17c 6,77 ± 0,14ab 6,47 ± 0,52b 7,67 ± 0,39a 
Lipídeos 23,67 ± 0,04ab 23,97 ± 0,04a 24,46±0,60a 22,54±0,03b 

Açúcares 26,03 ± 1,45a 20,51 ± 0,58b 28,66±1,16a 22,64±1,46b 
Fibras 7,65 8,08 9,75 9,57 

pH 6,66 ± 0,01 6,76 ± 0,25 6,51 ± 0,10 6,47 ± 0,26 

Acidez 6,47 ± 1,50 6,79 ± 0,31 8,90 ± 0,22 8,32 ± 1,08 
Dureza 10,12 ± 2,97 9,77 ± 3,52 9,34 ± 2,02 8,95 ± 3,54 

Aw 0,36 ± 0,04 0,34 ± 0,07 0,42 ± 0,00 0,41 ± 0,05 
Cor a* 5,71 ± 1,11c 3,99 ± 0,28c 9,50 ± 2,61b 11,55±1,43ª 

Cor b* 23,54 ± 1,94b 21,58 ± 1,96b 5,49 ± 0,69c 36,73±2,70a 
Cor L* 56,44 ± 3,24b 61,18 ± 2,84a 25,17±1,65c 53,90±3,36b 

Os valores de AW, dureza, cinzas, pH e acidez não 
possuem diferenças significativas (p>0,05). A amostra RR 
apresentou os maiores teores de açúcares, lipídeos, 
acidez e Aw, bem como maior tendência à coloração azul. 
A amostra BR teve os menores valores de umidade, 
cinzas, Aw e menor tendência à coloração vermelha. 

Conclusão  

A elaboração dos biscoitos com farinhas de batatas-
doces foi eficiente em termos nutricionais, levando-se em 
conta a alta porcentagem de fibras. Sendo assim, o 
objetivo do trabalho foi alcançado. Além dessas 
vantagens, também possibilitou a produção de cookies 
livres de glúten e sem lactose. 
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