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O trabalho tem como objetivo estudar a secagem em camada delgada das polpas de corvina (Micropogonias furnieri) e de cabrinha (Prionotus punctatus) e avaliar as propriedades funcionais de solubilidade, capacidade de retenção de água, índice da atividade de emulsificação e formação de espuma. A secagem foi realizada nas temperaturas de 55, 65 e 75°c em bandejas com espessuras de 3, 5 e 7mm. Os dados para quantificar a cinética de secagem foram obtidos da perda de umidade das amostras em função do tempo, monitorados através de uma balança semi-analítica acoplada na estufa, atingindo umidade de equilíbrio de 11,20% + 0,18. Os tempos de secagem em amostras de corvina, na temperatura de 55ºC foram de 480, 650 e 825 minutos; na temperatura de 65ºC foram de 420, 600, 640 minutos e na temperatura de 75ºC foram de 280, 430 e 440 minutos; e em amostras de cabrinha, a  55ºC foram de 480, 560 e 780 minutos; a 65ºC foram de 390, 420 e 580 minutos e a 75ºC foram de 270, 330 e 380 minutos, na espessura de camada de 3, 5 e 7mm, respectivamente. Os valores de solubilidade para corvina variaram entre 8,96 e 52,64% e para cabrinha, de 6,82% a 45,67%. Os valores de capacidade de retenção de água variaram de 2,0 a 5,48 g água/ g proteína para corvina e de 1,71 a 8,58 g água/ g proteína para cabrinha. Observou-se que os valores de solubilidade e de capacidade de retenção de água variaram em função do pH, sendo menores em pH 5 e maiores em pH alcalino. As propriedades de emulsificação e formação de espuma estão sendo avaliadas.



