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PALAVRAS–CHAVE: Batata – Processamento Mínimo – Tratamento com ácido cítrico 

 INTRODUÇÃO  E  OBJETIVOS  
O ácido cítrico é o principal ácido orgânico de frutas e hortaliças o qual atua sinergisticamente com os ácidos ascórbico e eritórbico, e seus sais neutros, sendo 

capaz de complexar prooxidantes, inativando-os e minimizando os efeitos de escurecimento. Utilizou-se tubérculos de batata "Asterix" com o objetivo de estudar os 

efeitos de diferentes concentrações de ácido cítrico e diferentes tempos de imersão sobre a qualidade de batatas minimamente processadas (MP), durante o 

armazenamento refrigerado. 

 EFEITO DE DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE ÁCIDO CÍTRICO 

E TEMPOS DE IMERSÃO SOBRE A QUALIDADE DE BATATAS 

MINIMAMENTE PROCESSADAS 

MATERIAL E MÉTODOS 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

CONCLUSÕES 

O pH, textura e teor de ácido ascórbico das batatas minimamente processas e a textura da batata frita foram fortemente influenciadas (p < 0,25) pela concentração de 

ácido cítrico.  

De acordo com as superfícies de resposta analisadas, conclui-se que  a concentração de ácido cítrico próxima ao ponto central (2%) foi a que promoveu melhores 

resultados para a batata minimamente processada e após a fritura. 

Embora para o pH da batata frita tenha sido influenciado pelo tempo de imersão na solução de ácido cítrico, pode-se concluir de uma forma geral que o tempo de 

imersão não influenciou as resposta analisadas. 
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As Batatas (Solanum tuberosum L.), variedade Asterix, foram adquiridas nas 

Centrais de Abastecimento de Campinas (CEASA), transportadas até a 

Faculdade de Engenharia Agrícola da UNICAMP, selecionadas, removendo os 

tubérculos danificados ou com podridão e armazenadas em temperatura 

ambiente, ao abrigo da luz até o momento do processamento. 

Os tubérculos foram lavados com água potável, para a remoção de matéria 

orgânica e impurezas provenientes do campo que ficam aderidas à periderme, 

descascados com descascadores manuais e cortados em tiras (espessura 1 cm), 

as quais foram imersas em ácido cítrico com as diferentes concentrações e tempos 

de imersão apresentados na Tabela 1. 

 

 
Tratamento 

Segundo Semestre 
2011 

Primeiro Semestre 2012 

Concent. 
(%) 

Tempo 
(min) 

Concent. 
(%) 

Tempo 
(min) 

1 1 1 1 1 

2 2 2,5 3 1 

3 1 5 1 5 

4 3 1 3 5 

5 3 5 0,59 3 

6 2 2,5 2 0,18 

7 0,59 2,5 3,41 3 

8 2 2,5 2 5,82 

9 2 0,38 2 3 

10 2 6,02 2 3 

11 2 2,5 2 3 

12 3,41 2,5 2 3 

Tabela 1. Concentração de ácido cítrico e tempo de imersão para os 

diversos tratamentos aplicados às batatas minimamente processadas. 

Após centrifugação para a retirada do excesso de umidade, amostras de 

100g foram inseridas em bolsas de nylon-poli, seladas a vácuo e 

armazenadas sob refrigeração (4±1 ºC) por 11 dias na primeira etapa do 

projeto e por 13 dias (exceto T1, T3 e T5) na segunda etapa. Ressaltando 

que as amostras citadas anteriormente, tiveram vida útil de 9 dias, após isso 

considerou-se inadequadas para o consumo. Durante o experimento 

analisou-se: Cor, textura, teor de sólidos solúveis, pH, matéria seca e teor de 

ácido ascórbico 

A fritura foi feita em óleo de soja refinado durante 6 minutos em fritadeira 

profissional. As batatas processadas foram postas para fritar quando a 

temperatura do óleo atingiu 180ºC. A proporção de óleo foi de 10:1, ou seja, 

2L de óleo para cada 200 gramas de batata. 

T_1120 


