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O objetivo desse projeto é a otimização do processo de desidratação osmótica do gengibre (Zingiber officinale R.), 
visando reduzir as perdas pós-colheita e diversificar o seu aproveitamento industrial. Os rizomas serão adquiridos nos 
mercados público da região metropolitana do Recife, nas condições em que é comercializado, cortados em cubos e 
submetidos a diversas condições de processamento, segundo planejamento fatorial 2³, com a finalidade de estudar a 
influência de três fatores: temperatura, tempo de imersão e concentração da solução osmótica, dos quais resultaram os 
valores de 3 respostas: perda de peso, ganho de açúcar e perda de umidade. Os ensaios vêm indicando que: os produtos 
obtidos apresentaram significativa incorporação de sólidos, a concentração do agente osmótico que além de refletir 
sobre todas as variáveis dependentes, interagiu com a temperatura influindo sobre a perda de umidade. O produto obtido 
a partir de 30ºC em 4 horas e 70º Brix foi o que obteve os melhores resultados.
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Introdução

O gengibre (Zingiber officinale Roscoe) é uma 
planta da família Zingiberaceae herbácea, perene, cujo 
rizoma é amplamente comercializado em função de seu 
emprego alimentar e industrial, especialmente como 
matéria-prima para fabricação de bebidas, perfumes e 
produtos de confeitarias como pães, bolos, biscoitos e 
geléias, além do uso na medicina popular. Foi
primeiramente descrito, em 1807, pelo botânico inglês 
William Roscoe em (1753-1813) [1]. 

O nome deste gênero, Zingiber, deriva de uma 
palavra em sânscrito que significa em forma de “chifre” 
em referência às protuberâncias na superfície desse 
rizoma [2,3]. No mundo inteiro o gengibre é uma das 
espécies mais importantes e valorizadas, conhecida 
pelo seu sabor picante e odor levemente cítrico.

Nosso país inclui-se entre os pequenos produtores de 
gengibre, cuja produção orientada para exportação é 
comercializada principalmente no estado fresco, 
destinando-se especialmente aos mercados dos Estados 
Unidos da América, Grã-Bretanha, Holanda, Canadá e 
mundo árabe [2,3].

Após a colheita, a qualidade dos rizomas é reduzida 
devido à perda de peso, murchamento, enrugamento da 
superfície, brotação, deterioração fisiológica, ataque de 
patógenos e mudanças nos compostos físico-químicos 
como proteína e fibra bruta [4]. Isso ocasiona perdas 
significativas no valor e no tempo de permanência do 
produto nas prateleiras.

Uma das alternativas usadas para prolongar o 
consumo do gengibre como produto é a utilização de 
processos de secagem com a finalidade de reduzir 
perdas, dentro dos quais se destacam os tratamentos 
osmóticos, que vem sendo utilizados principalmente 
como tratamento prévio a alguns processos 
convencionais, tais como congelamento e secagem ao 

ar. A desidratação osmótica visa à remoção parcial da água 
de alimentos sólidos como frutas e outros materiais 
biológicos, podendo ser aplicada para concentrar unidades 
biológicas vivas de células. Ela se destaca como um pré-
tratamento eficiente, uma vez que promove uma melhora na 
qualidade do produto final, acarretando numa redução da 
perda de nutrientes como vitaminas e minerais.
[5,6,7,8,9,10].

Devido ao pouco conhecimento da técnica de 
desidratação osmótica para o rizoma de gengibre, sua 
relevância gastronômica como condimento na culinária e 
medicina popular, faz-se necessário esta investigação 
acerca do tema.

O objetivo desse projeto é a otimização do processo de 
desidratação osmótica do gengibre (Zingiber officinale R.), 
visando reduzir as perdas pós-colheita e diversificar o seu 
aproveitamento industrial. Além de contribuir para registro 
às pesquisas posteriores, agregando assim valor econômico 
a essa herbácea.

Material e métodos

A. materiais

Como matéria-prima será adquirida 2.000g de rizomas 
de gengibre (Z. officinale R.) comercializado nas feiras 
livres do grande Recife – PE. O agente osmótico utilizado 
será a sacarose comercial (açúcar cristal). O conservante 
químico utilizado será o metabissulfito de sódio (Ecibra) e 
como acidulante, utilizar-se-á o ácido cítrico (Fisher 
Scientific Company).

No processo será usado um agitador-aquecedor da marca 
FANEM modelo 258 de regulação manual, um Becker de 
1.000 ml com uma bailarina para auxiliar na 
homogeneização da solução osmótica. Também peneira de 
plástico, termômetro, balança analítica, papel toalha, 
refratômetro e estufa.



B. método

B.1 Delineamento experimental 

Será aplicado um planejamento fatorial cujos níveis 
decodificados e codificados são especificados nas 
tabelas 1 e 2 respectivamente [5], com o objetivo de 
estudar os efeitos de três fatores: temperatura, 
concentração da solução osmótica e o tempo de 
imersão. Neste planejamento serão gerados 11 ensaios, 
dos quais resultarão os valores de 3 respostas: perda de 
umidade, variação de peso e ganho de sólidos.

O planejamento que será utilizado permitirá a 
modelagem de uma determinada resposta como uma 
função quadrática da temperatura, da concentração e do 
tempo. 

Todos os ensaios serão realizados em triplicata.

B.2 Métodos analíticos

As respostas de interesse foram assim definidas [5]:
1. Variação de peso - Calculada pela seguinte 

equação: 
VP(%)=100x(Mi-Mf)/Mi                       (Equação 1)
2. Incorporação de sólidos (Ganho de açúcar) -

calculada através de um balanço de massa de sólidos 
do processo: 

IS(%)=100x(BfMf-BiMi)/Mi                 (Equação 2)
3. Perda de Umidade - com base no peso inicial do 

material: 
PU(%)=100x(UiMi-UfMf)/Mi               (Equação 3)

Sendo:VP(%) = variação percentual de peso do 
material desidratado; Mi = massa inicial; Mf = massa 
final; IS(%) = incorporação percentual de sólidos; Bi = 
teor inicial de sólidos solúveis contidos no material 
(%); Bf = teor final de sólidos solúveis contidos no 
material (%); PU(%) = perda percentual de umidade; 
Ui = teor inicial de umidade (%); Uf = teor final de 
umidade (%).

B.2.1 Método microbiológico

O fruto “in natura” e os produtos obtidos nos ensaios 
a serem realizados serão avaliados logo após o 
processamento e no intervalo de 30, 60 e 90 dias, 
segundo a RDC. n°.12/01, quanto a Coliformes a 
45°c/g e Salmonella sp / 25g.

B.2.2 Análise sensoriais

Será realizado um teste de comparação múltipla, 
utilizando uma escala hedônica de 7 pontos, em um 
delineamento de blocos incompletos,inteiramente 
casualizados.

B.2.3 Métodos estatísticos

Os dados dos ensaios e da análise sensorial serão 

avaliados através da análise de variância (ANOVA), sendo 
a aplicação de teste de Ducan ao nível de 5%, para o 
método sensorial.

Resultados e Discussão
Os ensaios indicaram que: os produtos obtidos 

apresentaram significativa incorporação de sólidos, a 
concentração do agente osmótico que além de refletir sobre 
todas as variáveis dependentes, interagiu com a temperatura 
influindo sobre a perda de umidade. O produto obtido a 
partir de 30ºC em 4 horas e 70º Brix foi o que obteve os 
melhores resultados.
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Tabela 1. Codificação do nível dos três fatores.

                                                                             

                                                             Níveis codificados

Fatores                                                         -1                0                   +1

Temperatura                                               30°c            45°c               60°c

Tempo de imersão                                      2h                3h                  4h

Concentração do agente osmótico         30° Brix         50° Brix        70° Brix

Tabela 2. Decodificação dos níveis dos três fatores.

Ensaio Temperatura Tempo Concentração

1                  -1              -1               -1

2                  +1              -1              -1

3                   -1             +1              -1

4                  +1             +1              -1

5                   -1              -1              +1

6                  +1              -1              +1

7                   -1             +1              +1

8                  +1             +1              +1

9                   0                0                0      

10                 0                0                0

11                 0                0                0


