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Introdução 

    A batata baroa, também conhecida como mandioquinha-salsa, mandioquinha, baroa, batata-salsa, batata-fiúza e 

cenoura-amarela, é uma raiz muito apreciada e consumida no Brasil [1,2]. Entretanto, é muito perecível devido ao 

elevado teor de umidade (69% a 76%) e sua vida útil é limitada pela podridão, crescimento de fungos etc. [3,4]. Tais 

problemas evidenciam que a batata baroa necessita de tratamentos que aumentem sua conservação e disponibilidade. 

Uma forma de estender a vida de prateleira dessa raiz consiste no uso da desidratação, um dos métodos mais antigos e 

utilizados na preservação de alimentos. Além de aumentar a conservação do produto pela redução da atividade de água, 

esse método também favorece a manipulação, transporte e armazenamento do alimento em temperatura ambiente, 

diminuindo os custos envolvidos nessas etapas [5]. Apesar dessas vantagens, o produto resultante da desidratação 

precisa ser caracterizado, pois a secagem pode promover modificações físicas e físico-químicas indesejáveis à matéria-

prima. Diante do exposto, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o efeito da temperatura de secagem (60°C, 

65°C e 70°C) sobre a atividade de água e textura da batata baroa desidratada. 

 

Material e Métodos 

    As batatas baroas foram adquiridas no comércio de Janaúba/MG e transportadas para o Laboratório de Tecnologia de 

Produtos de Origem Animal e Vegetal, do Departamento de Ciências Agrárias da Universidade Estadual de Montes 

Claros. As raízes foram lavadas em água corrente, sanitizadas (imersão em solução de hipoclorito de sódio em 

concentração de 0,2% por 20 minutos), enxaguadas em água potável, descascadas, fatiadas manualmente (rodelas com 

espessura de 0,2 cm) e submetidas ao branqueamento por dois minutos, sob temperatura de 90°C. Em seguida, as fatias 

pré-cozidas foram colocadas em água gelada (choque térmico) e deixadas por 8 minutos. Após este período, foram 

drenadas, dispostas em bandejas e colocadas no secador de bandejas com circulação de ar forçado (marca Pardal, 

modelo PE14), com temperatura de secagem regulada para 60°C, 65°C ou 70°C. Os produtos obtidos foram avaliados 

quanto à atividade de água (Aa) por meio de leituras realizadas em triplicata em medidor de atividade de água 

AQUALAB (marca Decagon Device Inc/USA, modelo Series 3 TE) e quanto à textura (dureza), cuja análise foi 

realizada em quintuplicata em texturômetro (marca Stable Micro Systems, modelo TA XT Express) com sonda Knife 

Blade, em modo de compressão, velocidade de pré-teste de 3,0 mm/s, velocidade de ensaio de 3,0 mm/s, velocidade de 

retorno de 5,0 mm/s, distância do ensaio de 9 mm, sensibilidade da força de 0,0490N e com um ciclo de ensaio. O 

experimento foi conduzido em delineamento em blocos casualizados, com três repetições (lotes diferentes de batata 

baroa) e os resultados obtidos avaliados por análise de variância, ao nível de 5% de probabilidade. 
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Resultados e Discussão 

    De acordo com os resultados obtidos pela análise de variância, não houve influência das temperaturas de desidratação 

sobre os valores observados para a atividade de água e textura da batata baroa desidratada (p>0,05). Na avaliação da 

atividade de água, obteve-se um valor médio de 0,469 que, de acordo com Fellows [5] , encontra-se dentro da faixa de 

valores que inibem o crescimento de microrganismos, pela Aa ser inferior a 0,60. 

    A atividade de água é um fator que permite calcular a estabilidade de muitos alimentos, melhorar o processo de 

conservação e desidratação e planejar produtos mais estáveis [6]. Sua avaliação para produtos desidratados é de extrema 

importância, visto que o ganho de umidade é um dos principais fatores que levam à perda de qualidade desses produtos, 

podendo acarretar em alterações químicas, microbiológicas, de textura etc. [7]. 

    Em relação à textura (dureza), a média observada foi de 42,71 N, valor relativamente alto, demonstrando que a 

desidratação gerou um produto duro. Esta média foi superior aos valores encontrados por Rogério & Leonel [2] para 

chips de mandioquinha-salsa de diferentes espessuras, pré-cozidas e fritas, cuja textura oscilou de 125 gf (1,23 N) a 463 

gf (4,54 N). No entanto, deve se ressaltar que os processos utilizados são diferentes e, consequentemente, podem gerar 

produtos com características diferentes. Segundo Fellows [5], a textura de um produto é determinada, principalmente, 

pelos teores de umidade e gordura, pelos tipos e concentrações de carboidratos estruturais (celulose, amidos, materiais 

pécticos) e pelas proteínas presentes, sendo que a textura pode ser alterada, entre outros fatores, pela perda de umidade 

e gordura.  

    Outro fator que pode ter contribuído para essa textura é o processo de branqueamento, pois durante o aquecimento 

ocorre a gelatinização do amido (a batata baroa é rica em amido) e após o resfriamento esse carboidrato sofre 

retrogradação, um rearranjo das cadeias de amilose e amilopectina que pode aumentar a dureza do produto. No entanto, 

observou-se em testes preliminares que a raiz não branqueada apresenta uma textura extremamente dura, tornando o 

produto desidratado inadequado ao consumo. Os resultados encontrados por Rogério & Leonel [2] demonstram que os 

chips de maior espessura (2 mm) possuem textura mais dura, sendo o maior valor encontrado para o produto não 

branqueado, fato que não afetou sua aceitação sensorial, cuja média foi de 6,50 (escala hedônica de 9 pontos). Estes 

dados sugerem que ajustes devem ser realizados quanto à espessura da batata baroa desidratada e que os produtos 

devem ser submetidos à análise sensorial para avaliar sua aceitação. 

     

Conclusão 

    As temperaturas de secagem avaliadas (60°C, 65°C e 70°C) não influenciam a atividade de água e a textura da batata 

baroa desidratada, indicando que ambas as temperaturas podem ser empregadas para a desidratação dessa raiz. No 

entanto, ajustes devem ser realizados para diminuir a dureza do produto. 
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