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O inhame (Dioscorea sp.) apresenta grande importância socioeconômica para a região Nordeste do Brasil, 
sobretudo para os Estados de Sergipe, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Bahia e Maranhão. O objetivo 
desse trabalho foi estudar alterações físico-químicas de inhame in natura e minimamente processado. 
Para isso o produto in natura foi apenas lavado, descascado e cortado. O produto minimamente 
processado passou pelas etapas de lavagem, descasque, corte, sanitização, enxágue, rinsagem, embalagem 
a vácuo e foi mantido refrigerado (5±1°C) até a realização do experimento. Tanto para os produtos in 
natura quanto para o minimamente processado foram avaliados os parâmetros cor (L, b e H), teor de 
sólidos solúveis, acidez total titulável, pH, teor de proteínas, lipídeos, amido, carboidratos totais, umidade 
e material mineral. Utilizou-se a etapa de rinsagem para o produto minimamente processado, pois 
verificou-se que a centrifugação causou danos ao produto. Observou-se que os teores de sólidos solúveis 
totais apresentaram diferenças significativas entre o produto minimamente processado e o in natura, 
sendo que os produtos minimamente processados apresentaram maiores teores. Esse resultado pode ser 
explicado devido a perdas de água do produto durante a etapa de rinsagem. Não foi verificada diferença 
significativa nas características físico-químicas: acidez total titulável, pH, teor de proteínas, lipídeos, 
carboidratos totais, umidade, material mineral e parâmetros colorimétricos entre os produtos in natura e 
minimamente processados. Dessa forma, o processamento mínimo para inhame pode ser utilizado uma 
vez que não influencia significativamente a composição centesimal, alem de agregar valor ao produto. 
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The yam (Dioscorea sp.) is of great socioeconomic importance for the Northeast region of Brazil, 
especially for the states of Sergipe, Paraiba, Pernambuco, Alagoas, Bahia and Maranhão. The objective of 
this work was to study physical-chemical alterations of “in natura” yam and minimally processed. The “in 
natura” product was washed, peeled and sliced. The minimally processed product went through the steps 
of washing, peeling, cutting, sanitizing, rinse, rinsing, vacuum packaging and was kept refrigerated (5 ± 1 
° C) to perform the experiment. Both for products “in natura” and for the minimally processed were 
evaluated color parameters (L, b H), soluble solid, total acidity, pH, protein, lipid, starch, carbohydrate, 
moisture and mineral material. The step of rinsing was used for the minimally processed product, because 
there was that centrifugation caused damage to the product. Observed that the levels of soluble solids 
showed significant differences between the minimally processed product and “in natura” product, being 
that the minimally processed products showed higher levels. This result may be due to loss of water from 
the product during the step of rinsing. There was no significant difference in physical and chemical 
characteristics: total acidity, pH, protein, lipid, carbohydrate, moisture, mineral material and the color 
parameters between the products “in natura” and minimally processed. Thus, the minimum processing for 
yam because it does not significantly influence the composition, besides adding value to the product. 
Keywords: Yam, Minimally processed 

 
1. INTRODUÇÃO 
 

Atualmente, os maiores produtores de inhame são países tropicais da África Ocidental, 
principalmente Nigéria e Costa do Marfim, onde se concentram 91% do total que é produzido 
no mundo, 39.897.327 t/ano, com uma área plantada de 4.438.362 há. A Nigéria, sozinha, 
assume 70% do que se produz mundialmente, acima de 26 milhões t/ano, com uma 
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produtividade média de 19.553 kg/ha. Entretanto, países como o Japão, que dispõe de maior 
nível tecnológico, chegam a alcançar uma produtividade superior a 22.000 kg/ha [1]. 

O Brasil produz cerca de 230.000 toneladas de inhame anualmente com área plantada de 
25.000 hectares, ficando em segundo lugar em volume produzido na América do Sul, 
ultrapassado apenas pela Colômbia com 255.000t/ano [1]. Por não ser incluída no rol das 
culturas nobres, a exploração do inhame não é contemplada nas políticas agrícolas importantes, 
apresentando carência de apoio técnico e de crédito, normalmente destinados às monoculturas 
de produtos exportáveis [2 e 3]. Como alimento, é rico em carboidratos, proteínas, fósforo, 
cálcio, ferro e vitaminas B1 e B2 [4 e 5]. 

Apesar de ser referida no cardápio de diversas civilizações ao longo dos séculos e estar 
presente desde o início da colonização brasileira são os nordestinos quem, praticamente, 
assumem a demanda do inhame no Brasil. Dessa forma, a região Nordeste apresenta-se como a 
maior produtora, destacando-se os Estados de Alagoas, Bahia, Pernambuco e Paraíba onde o 
inhame é normalmente cultivado, utilizando-se mão de obra familiar e baixos níveis 
tecnológicos, que não tem permitido alcançar produtividade satisfatória [6, 7 e 8]. Em muitos 
casos, os produtores não dispõem de capital suficiente para aquisição de terras férteis e utilizam 
equipamentos e maquinários obsoletos. As novas tecnologias que poderiam ser adotadas por 
produtores com este perfil apresentam dificuldades na sua implementação, desde o alto custo, 
até o fato dos possíveis usuários serem destituídos de formação e educação tecnológica. Assim, 
usam seus próprios conhecimentos e não as práticas e técnicas resultantes de pesquisa e novos 
conhecimentos provados pela ciência [3 e 9]. Aliando todas essas tecnologia de produção com 
as técnicas de processamento mínimo é possível agregar valor ao inhame e garantir um produto 
de melhor qualidade ao consumidor. 

Nos últimos anos, tem-se verificado um grande interesse na produção de frutas e hortaliças 
minimamente processadas, pois diminuem o tempo necessário para o preparo, tanto em nível 
doméstico quanto em restaurantes de comidas rápidas e hotéis [10]. No Brasil além dos 
produtos tradicionais, tais como alface, cenoura e brócolis, diversos são os produtos 
potencialmente utilizáveis como minimamente processados, destacando-se o inhame, a 
mandioca, a couve, o quiabo [11].  

O processamento mínimo é definido como qualquer alteração física, causada em frutos ou 
hortaliças, mas que preserva a qualidade nutricional, microbiológica e sensorial do produto 
fresco [12 e 13]. O processamento mínimo tem por objetivo proporcionar ao consumidor um 
produto prático e conveniente, que não tenha características de frescor alteradas, além de manter 
a qualidade sensorial e garantir a segurança dos mesmos em relação à saúde pública [12 e 14]. 
Incluem operações de seleção, lavagem, classificação, corte (fatiamento), sanitização, 
centrifugação, embalagem e refrigeração, realizadas de modo a obter-se um produto comestível 
fresco e que não necessite de subseqüente preparo [12, 15 e 16].  

As operações inerentes ao processamento mínimo de vegetais acarretam a injúrias no tecido, 
com conseqüente aumento na síntese de etileno e aumento da taxa respiratória, antecipando o 
amadurecimento e a senescência [17]. Além disso, a eliminação da casca, que é uma barreira 
física natural do fruto, e liberação de exsudado rico em nutrientes, como resultado de cortes, 
facilita a colonização pelos microrganismos. A redução e o controle da temperatura é uma das 
técnicas mais usuais e importantes para minimizar o efeito do corte em frutos e hortaliças. A 
temperatura é um fator de extrema importância, pois diminui o metabolismo do fruto, 
permitindo o controle das atividades enzimáticas, da respiração e transpiração [18].  

Desta forma o inhame vem ganhando espaço no mercado, por apresentar inúmeras vantagens 
e o processamento mínimo pode tornar mais pratico a comercialização e agregar valor ao 
inhame, além de melhorar a qualidade visual, sabor e nutricional [3].  

O objetivo desse trabalho foi estudar alterações físico-químicas de inhame in natura e 
minimamente processado 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

O inhame (Dioscorea sp.) utilizado foi obtido no CEASA da cidade de Aracaju-SE, sendo 
colhido 270 dias após do plantio e submetido a dois tipos de tratamento. O primeiro tratamento 
foi classificado como “in natura”, o qual sofreu apenas uma lavagem inicial, descascamento e 
fatiamento, e o segundo tratamento, foi classificado como minimamente processado, passando 
pelas etapas de seleção, padronização, lavagem, corte (fatiamento), sanitização, enxágüe e 
rinsagem (figura 1).  Todas as etapas foram realizadas no Laboratório de Processamento de 
Produtos de Origem Vegetal da Universidade Federal de Sergipe, com temperatura em torno de 
18 ± 2 ºC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Fluxograma para inhame “in natura” e inhame minimamente processado. 
 

As amostras dos dois tratamentos foram encaminhas para o Laboratório de Análise de 
Alimentos da Universidade Federal de Sergipe para as análises físico-químicas serem 
realizadas. Os teores de umidade, cinzas e proteínas foram determinados utilizando a 
metodologia descrita nos itens nº 950.46.41, 920.153 e 928.08, respectivamente [19]. O 
parâmetro cor (L, b e H) foi determinado com o colorímetro portátil digital (MINOLTA 
CR-400) e o teor de sólidos solúveis com o uso do refratômetro de bancada Abbé. As 
análises de acidez total titulável, pH, teor de proteínas, amido, carboidratos e lipídeos foram 
realizadas conforme IAL [20].  

Em relação à análise estatística, utilizou-se o delineamento inteiramente casualisado com 4 
repetições para cada tratamento. Os resultados foram submetidos à comparação de médias pelo 
teste T-Student, (p>0,05), para detecção de diferenças entre os tratamentos. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Durante o processamento mínimo a etapa de centrifugação pode ser utilizada para diversos 
produtos como, por exemplo, a alface, acelga, cenoura e couve. Essa etapa tem como objetivo 
retirar o excesso de água proveniente da sanitização e do enxágue [21]. Para inhame, no entanto, 
a etapa de centrifugação provocou danos nos tecidos (figura 2). Devido a esses danos a etapa de 
centrifugação foi substituída pela rinsagem, uma vez que essa não causa danos ao produto, 
mantendo a estrutura do produto intacta (figura 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Efeito da Centrifugação (A) e Rinsagem (B), em Inhame minimamente processado. 
 

Os parâmetros colorimétricos de inhame in natura e minimamente processados estão 
apresentados na tabela 1. Embora não tenham sido verificadas diferenças significativas, ambos 
os produtos tendem a adquirir uma cor amarelada logo após o corte. 
 

Tabela 1. Parâmetros Colorimétricos obtidos a partir de amostras de inhame.  
Parâmetros Controle Minimamente Processado 

L 67,7a 67,1a 
B 30,3a 26,8a 
H 81,8a 82,7a 

As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si. Foi aplicado o Teste t ao 
nível de 5% de probabilidade. 
 

No estudo deterioração pós-colheita de mandioca minimamente processada também não foi 
encontrada diferença significativa nos parâmetros colorimétricos [22]. Em relação ao teor de 
umidade, verificou-se que o produto in natura apresentou um teor maior que o minimamente 
processado, no entanto, não foram verificadas diferenças significativas entre as amostras (tabela 
2). Esse resultado para produtos minimamente processado pode ser explicado pela etapa de 
rinsagem onde há uma perda de água do produto. Leonel e Cereda [23] encontraram 75% de 
umidade para o inhame in natura e, para mandioquinha-salsa, por exemplo, foram encontrados 
valores próximos as resultados obtidos no presente trabalho [24 e 25]. Bezerra et.al. [26] não 
encontraram diferenças significativas quanto ao teor de umidade para mandioca in natura e 
minimamente processada. 
 

Tabela 2. Análises físico-químicas de Inhame in natura e Inhame Minimamente Processado. 
Analises Controle Minimamente Processado 

Umidade (%) 65,62a 62,52a 
Material Mineral (%) 0,96a 1,02a 
Acidez Titulável (% ac. cítrico) 0,05ª 0,06ª 
pH 6,23a 6,60a 
Teor de sólidos solúveis (ºBrix) 8,75b 10,33a 
Proteínas Totais (%) 3,06ª 2,92ª 
Lipídeos Totais (%) 0,86ª 0,84ª 
Carboidratos Totais (%) 29,5ª 32,7ª 
Amido (%) 29,5ª 30,29ª 
Valor Energético (calorias) 137,98ª 150,04ª 
As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si. Foi aplicado o Teste t ao 
nível de 5% de probabilidade. 

A B 
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Não foi verificada diferença significativa nos teores de material mineral após o 

processamento mínimo. Verificaram-se valores de 0,96% e 1,02% para o produto in natura e 
minimamente processados, respectivamente (tabela 2).  Segundo Park [27] o conhecimento das 
cinzas nas diversas partes de uma planta é reconhecidamente como um parâmetro essencial para 
determinar a distribuição dos minerais nos vegetais e como índice de controle de qualidade no 
metabolismo de fungos, mostrando que os valores verificados para o inhame, estão dentro dos 
parâmetros dos vegetais estudados. 

Não foram verificadas diferenças significativas para acidez titulável, tendo valores na ordem 
de 0,05 e 0,06 para os produtos in natura e minimamente processados, respectivamente, sendo 
expressos em % de acido cítrico (tabela 2). Alves et al. [28] também não verificaram diferenças 
significativas no teor de acidez titulável durante o armazenamento de mandioca minimamente 
processada. 

Os valores de pH verificados para produtos in natura e minimamente processados, foram 
respectivamente, 6,23 e 6,60, não apresentando diferenças significativas ao nível de 5% quando 
aplicado o teste t (tabela 2). Medeiros [22] também não verificou diferença significativa em 
mandioca minimamente processada.  Os resultados indicam que o processamento mínimo não 
influencia significativamente nos valores de pH para o inhame. 

Os teores de sólidos solúveis apresentaram diferenças significativas entre o inhame in natura 
e minimamente processado (tabela 2), onde se verificou que apesar da umidade não ter 
apresentado diferenças significativas entre os produtos, houve redução dos teores de sólidos 
solúveis para o produto minimamente processado. A diminuição dos teores de umidade, apesar 
de não apresentar diferença estatística, o valor 3% menor no produto minimamente processado 
pode ter contribuído significativamente para diferença nos teores de sólidos solúveis 
encontrados. Pois, o aumento de sólidos solúveis, geralmente está relacionado à perda de água 
[29].  

Os teores de proteínas e lipídeos não apresentaram diferenças significativas em relação ao 
inhame in natura e minimamente processado (tabela 2). Esses resultados semelhantes foram 
encontrados porque as etapas do processamento mínimo não provocam a degradação dos 
lipídios. 

Para carboidratos totais não foram verificadas diferenças significativas no inhame in natura 
e minimamente processado (tabela 2). A fim de acumular energia, os vegetais convertem seu 
carboidrato em amido [9]. No presente trabalho verificou-se que as amostras de inhame, 
apresentaram cerca de 29,5% de amido para o produto  in natura e 30,29% para o produto 
minimamente processados, não apresentando diferenças significativas entre si tabela 2). Em 
estudo com batatas armazenadas sob diferentes temperaturas, Nourian et al.[30], também não 
verificaram diferenças significativas entre o produto in natura e minimamente processados em 
relação ao teor de amido. 
 
4.  CONCLUSÃO 

 
A etapa de rinsagem é a mais indicada para o processamento mínimo por não causar danos 

ao inhame.  
O processamento mínimo pode ser utilizado para inhame, pois não altera significativamente 

a composição centesimal do produto, além de agregar valor a hortaliça.  
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