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Introdução 

A cerveja é a bebida obtida pela fermentação 

alcoólica do mosto de malte de cevada, água 

potável, lupulado, por ação de levedura. É comum 

em todo o mundo a substituição parcial do malte de 

cevada por adjuntos, sendo os cereais amiláceos ou 

seus xaropes açucarados os mais utilizados. Os 

adjuntos podem ser empregados no processo 

visando a redução de custos, entretanto, o uso de 

adjuntos nobres pode ser relacionado com a 

obtenção de cervejas especiais com composição e 

características sensoriais diferenciadas. O consumo 

de cervejas artesanais e especiais é crescente, 

motivado pela originalidade do produto, por novas 

experiências sensoriais e, ainda, pela busca por 

propriedades funcionais das bebidas. Nesse 

contexto, a batata-doce roxa (Ipomoea batatas L.) é 

uma alternativa interessante para uso como adjunto 

cervejeiro, pois é altamente nutritiva, contendo 

variedade de vitaminas, aminoácidos, minerais, 

fibras dietéticas, ácidos fenólicos, antocianinas, 

tocoferóis e betacarotenos, além de apresentar cor 

diferenciada. Com a finalidade de uso de batata-

doce-roxa (BDR) como adjunto, este trabalho teve 

por objetivo avaliar tratamentos de secagem para 

conservação (estufa e liofilização) e branqueamento 

para manutenção da cor e propriedades.  

Resultados e Discussão 

Foi realizada a caracterização de BDR-T in natura 

(triturada), BDR-BT (branqueada e triturada), BDR-S 

(seca), BDR-BS (branqueada e seca), BDR-L 

(liofilizada) e BDR-BL (branqueada e liofilizada) 

(Tabela 1). A liofilização e a secagem são muito 

interessantes para fins industriais, pois facilita o 

transporte, conserva o alimento e torna o processo 

mais uniforme. Tais processos se mostraram 

eficientes para reduzir a umidade das amostras. A 

composição química da BDR-S e BDR-L são bem 

próximas, assim como a BDR-BS e BDR-BL. Os 

resultados da caracterização da BDR-T estão 

próximos aos encontrados na literatura, por Ji et al. 

(2015)1. As amostras branqueadas mantiveram as 

suas colorações (Figura 1), podendo ser atribuído à 

inativação das polifenol oxidases, enzimas 

responsáveis pelo escurecimento enzimático. Tal 

hipótese é baseada nos teores de fenólicos totais, 

antocianinas e flavonóides amarelos, que foram 

mais expressivos nas batatas branqueadas. 
Tabela 1. Composição química da batata-doce roxa 
BDR-T in natura (triturada), BDR-BT (branqueada e 
triturada), BDR-S (seca), BDR-BS (branqueada e 
seca), BDR-L (liofilizada) e BDR-BL (branqueada e 
liofilizada). Resultados em base úmida. 

 
Figura 1. Aspecto da batata doce roxa, submetida a 
diferentes tratamentos. 

 

Conclusões 

Os resultados sinalizam que o branqueamento é 

necessário e, tanto a liofilização como a secagem 

são alternativas para conservação. Portanto a BDR-

BS ou BDR-BL possui grande potencial para ser 

empregada como adjunto na produção dessa 

cerveja especial, pois apresentou elevados teores 

de amido e antocianinas. 
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