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1 RESUMO 

Foram estudadas as características reológicas da farinha de inhame obtida por 

secagem por atomização, realizando-se ensaios com suspensões de 4 e 5 % de 

farinha em água, nas temperaturas de 20, 30, 40 e 50 °C. A suspensão revelou 

comportamento não newtoniano dependente do tempo. O modelo da Lei de Potência, 

ajustado apenas às curvas ascendentes, apresentou coeficientes de correlação 

superiores a 0,997. 

2 INTRODUÇÃO 

O inhame é um tubérculo consumido em vários países. No Brasil é cultivado 

principalmente por agricultores familiares (SIQUEIRA, 2014). Sua composição é de 

68-77 % umidade, 2,8-3,1 % cinzas, 4,1-6,4 % proteínas, 1,4-2,7 % fibras e 88-90 % 

carboidratos (PAULA et al., 2012). Além de ser uma fonte de energia, ele é a sétima 

hortaliça com maior quantidade de potássio e está associado ao controle da pressão 

alta (SANTOS e LIMA, 2009, TACO 2011). A farinha de inhame pode ser utilizada em 

culinária e como matéria-prima industrial (NUNES, 2010), portanto, o estudo reológico 

é fundamental para sua caracterização. 

3 OBJETIVOS 

Este estudo tem como objetivo a caracterização reológica da suspensão de 

farinha de inhame, obtida por secagem por atomização, em água. 

4 METODOLOGIA 

Para a obtenção da farinha, inhame foi adquirido em mercado local. Em seguida 

foram descascados, lavados em água corrente e triturados em um moinho de facas 

com água na proporção de 1:1 em massa. A secagem foi realizada em atomizador de 

disco rotativo semi-industrial modelo SD-05 (Tecnape, Sertãozinho) em condições 

previamente estudadas. Para a caracterização reológica da farinha foram feitas 

suspensões em água, as quais foram aquecidas com agitação constante até a 

gelatinização do amido (71 a 82 °C) e depois resfriadas. Nos testes foram utilizados o 
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reômetro Brookfield, modelo DV3T-LV extra, spindle SC4-31 acoplado a um 

banho-maria para controle da temperatura, foi utilizado com velocidades de 1, 5, 10, 

15, 30, 60,90, 120, 150, 180 e 200 rpm, sendo as leituras realizadas em curvas 

ascendente e descendente. A aquisição de dados foi feita com o software Rheocalc T 

1.2.19. O modelo de Ostwald-de-Waele (Lei de Potência), equação 1, foi ajustado às 

curvas de tensão de cisalhamento em função da taxa de deformação com auxílio do 

software Microsoft Excel e o coeficiente de correlação (R²) foi utilizado para avaliar o 

ajuste do modelo. 

𝜏 = 𝑘 ∙ �̇�  𝑛      (1) 

Em que, 𝜏 é a tensão de cisalhamento (Pa); 𝑘, o índice de consistência (Pa·s); 

�̇�, a taxa de deformação (s-1) e 𝑛, o índice de comportamento do fluido (adimensional). 

5 DESENVOLVIMENTO 

A análise reológica foi realizada em suspensões de 4 e 5 % de farinha de 

inhame, nas temperaturas de 20, 30, 40 e 50 °C após sua gelatinização e 

resfriamento, sendo cada ensaio feito em triplicata. 

6 RESULTADOS PRELIMINARES 

No estudo reológico, foram considerados os dados entre 10 a 90 % de torque. 

Para ambas concentrações e temperaturas testadas, a suspensão de farinha de 

inhame se apresentou como fluido não-newtoniano dependente do tempo, o que 

indica comportamento tixotrópico (Figuras 1 e 2). Para as condições estudadas, a 

tensão de cisalhamento aumentou com a concentração e a diminuição da temperatura 

provocou maior histerese; a viscosidade aumentou com a concentração e diminuiu 

com o aumento da temperatura. 

Apesar de a Lei de Potência ser utilizada para fluidos independentes do tempo, 

a modelagem foi realizada levando em consideração apenas a curva ascendente. 

Os resultados estão apresentados na Tabela 1. Para uma mesma concentração, 

observa-se que o índice de consistência (𝑘) tende a diminuir com o aumento da 

temperatura. Já o índice de comportamento (𝑛) do fluido aumenta com a concentração 
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para uma mesma temperatura. O valor do coeficiente de correlação médio de 0,9990 

caracteriza a qualidade do ajuste do conjunto de dados. Portanto, para as condições 

estudadas, esse modelo é válido. 

Figura 1 - Relação entre tensão de 
cisalhamento e taxa de deformação para 
suspensão de 5 % de farinha de inhame, nas 
temperaturas de 20, 30, 40 e 50 °C 

 Figura 2 - Relação entre viscosidade e taxa de 
deformação para a suspensão de 4 % de farinha 
de inhame, nas temperaturas de 20, 30, 40 e 
50 °C 

    

Fonte: A autora, 2017. 

Tabela 1 – Ajuste matemático ao modelo de Lei de Potência para as suspensões de concentrações de 
4 e 5 %, para as temperaturas 20, 30, 40 e 50 °C.  

Concentração de farinha (%) Temperatura (°C) k (Pa·s) n R² 

4 

20 0,722±0,096 0,406±0,032 0,9997 

30 0,581±0,047 0,394±0,020 0,9987 

40 0,668±0,052 0,400±0,014 0,9998 

50 0,467±0,042 0,424±0,035 0,9989 

5 

20 0,80±0,16 0,496±0,047 0,9973 

30 1,28±0,34 0,351±0,066 0,9992 

40 0,351±0,043 0,552±0,029 0,9988 

50 0,316±0,089 0,518±0,065 0,9995 
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