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CONGELAMEN'ro DE BATATINHA (Solanum t.u.be.1t.0-0um L.

cv. BINTJE),

PARC:IAIMENTE FRITA, POR CCNrA'ID DIREIO C'CM SAIM)URA

Candidato:

José Eduardo Paschoali no

Orientador: Homero Fonseca

RESUMO
O presente trabalho trata do congelamento de
tatinha (Solanu. m t.ube.Jt.olum L.) cultivar Bintje,
frita, por contato direto com meio aquoso

de

ba-

parcialmente
transferência

de calor.
A matéria-prima foi avaliada em seus atributos
sicos e quimicos. O preparo do material para o congelamento
preendeu o corte dos tubérculos ao estilo francês,

o

mento dos pedaços em água fervente por um período de

fí
com

branquea
2,5

tos e a fritura parcial em óleo de milho a 180 ° c por um

minu

período

de 1,5 minutos. O produto foi congelado por contato direto

com

uma solução a 21% de NaCl, a -18 º c, e

500

rpm

para remover o

ex

centrifugado a

(42,6 x G), por um periodo de 30 segundos,

cesso de solução aderida à superfície das fritas.
mesmo material foram congeladas em túnel
ar a -30 ° C e a velocidade de 120m/min

Amostras

de congelamento

como

referência

do
com

para

xi
comparação. O produto final foi submetido a

avaliação

quimica e organol�ptica, com zero e sessenta dias

fisica,

de armazena

mento.
O processo de congelamento por imersão, foi consi
derado tecnicamente adequado para a batatinha frita,

com

base

nos seguintes resultados:
- os tempos de resfriamento e congelamento do pr�
duto foram curtos. As fritas levaram 1 minuto para serem
friadas de 25 ° c a -4 ° c e 1 minuto adicional para

resa

atingirem

temperatura de -6,67 ° c (20 ° F) quando 90% da agua já estaria con
gelada. Para o congelamento em túnel com ar a -30 ° c,

os tempos

correspondentes foram de 2 minutos e 4,5 minutos;
- o rendimento do processo, considerado

em

ter

mos de massa do produto semi-frito e congelado por massa de ma
téria-prima, foi considerado muito bom (cerca

de 1,5% superior

ao método de congelamento em túnel);
- o teor de cloreto de s6dio (2,34%) e o teor
matéria graxa (15,21%) encontrados nas

fritas

de
em

congeladas

salmoura, embora superiores aos valores apresentados pelas fri
tas congeladas em túnel ficaram dentro das exigências

do

con

sumidor, conforme atestam os resultados da avaliação de sabor;
- a avaliação organoléptica das

amostras mostrou

'resultados favoráveis para o produto congelado em salmoura,
relação

ao produto

congelado em túnel

com ar frio. Quanto

em
a

xii
preferência geral, não houve diferença significativa entre

as

amostras, porém a amostra congelada em salmoura foi superior em
cor a zero dia de armazenamento, superior em sabor
dias de armazenamento e superior em textura em ambas
de avaliação.

a

sessenta
as epocas

xiii
FREEZING OF PARTIALLY FRIED POTATO (Solanum tube�o�um L. cv.
BINTJE) BY DIRECT CONTACT WITH BRINE

Author:

José Eduardo Paschoalino

Adviser: Homero Fonseca

SUMMARY

This work treats

the freezing

potato

of fried

(Solanum tube�o�um L., cultivar Bintje) by direct contact

with

an aqueous freezing

with

medium.

Raw

material was evaluated

respect to its chemical and physical atributes º

were

Tubers

prepared in French cut style, blanched in boiling water for

2.5

minutes and parcially fried in corn oil at 180 ° c for 1.5 minutes�
Product was frozen by direct contact with a 21%

NaCl

at -18 ° c, and centrifuged at 500 rpm (42.6 x G)

for 30 seconds,

to remove surface adhering freezant.
terial were frozen in an air

blast

solution,

Samples of the sarne
tunnel,

as

a

ma-

reference

for comparison, operating with air at -30 ° c and ·at a

velocity

of 120m/min. Final product

to

its

chemical, physical and organoleptic properties at O and 60

days

was

of storage. Immersion freezing

evaluated
process was

cally suitable for French fried potato,
results:

in respect
considered

based on the

techni
following

xiv
- cooling and freezing times were short. The product
took 1 minute to be cooled from 2s º c to -4 ° c

and

1 additional

minute to reach the temperature of -6.67 ° c (20 ° F) where 90%
product water was frozen. For air blast tunnel, at �30 ° C,

of
the

corresponding times were 2 minutes and 4.5 minutes;
- process yield, considered as rnass of

frozen fried

potato to mass of raw material was high {1.5% superior

to

air

blast tunnel method);
- sodium chloride content (2.34 %) and fatty matter
content (15.21%) found in brine frozen product, although higher
than the values presented by tunnel frozen product,

were

well
of

accepted by consumers as it can be seen from the results
taste evaluation;
- organoleptic evaluation of the sarnples

showed

favorable results for brine frozen product in relation to tunnel
frozen product. With respect to general preference
not significant difference between sarnples, but

there

the

frozen in brine was superior in color at zero days of

was
sample

storage,

superior in flavor at 60 days of storage and superior in texture
at both evaluation times.

1.

l.

INTRODUÇAO

Dentre os métodos de congelamento

desenvolvidos

até os dias atuais, utilizando diferentes meios de

transferên

cia de calor, tais como os fluidos criogênicos, o ar, ou as so
luções frias, somente o congelamento em ar frio tem sido utili
zado, no Brasil, para produção industrial de hortaliças
ladas. O congelamento em cada um desses meios de

conge

transferência

de calor tem reconhecidas limitações. Por exemplo, o congelame�
to com aspersao ou por imersão direta em fluidos criogênicos s�
fre a restrição do alto custo operacional, pois o meio de trans
ferência de calor, quando produzido aqui no país, e

vendido

a

preço tão elevado que seu empreg o somente seria justificado pa
ra o congelamento de alimentos d e alto valor comercial, o que não
é válido para a maioria das hortaliças.
O congelamento em ar frio requer o emprego de�
pamentos de grande porte, pois a taxa de transferência de calor,
que se verifica no processo,é baixa. Taxas relativamente
de transferência de calor podem ser alcançadas

pela·

altas
rápida

2.
circulação de ar pelo produto, mas isso leva a um consumo

adi

cional de energia. Mais ainda, o congelamento em

fre

ar frio

pelo

quentemente conduz a uma desidratação do produto causada
diferencial de pressão de vapor d'água entre o ar

frio e o ali

mento morno.
O congelamento por imersão direta do alimento
soluções frias há longo tempo tem sido

referido como o

de congelamento potencialmente ideal, em virtude da alta

em

método
velo

cidade de congelamento e o baixo custo que se verificam no pro
cesso.
Uma importante desvantagem do método e a absorção
de solutos pelo produto, com possível alteração de seu aroma

e

sabor, limitando sua aplicação a determinados alimentos. Co_nsi
derando7se que a energia requerida para congelamento de um qui
lograma de hortaliças, utilizando-se a técnica de imersão dire
ta, é cerca de 25% a menos que a energia gasta no processo con
vencional de ar, tem-se como certa a proliferação dos trabalhos
de pesquisa sobre esse método de congelamento e a ampliação

do

seu uso em futuro próximo.
Por outro lado, a produção de batatas fritas con
geladas vem ganhando vulto em diversos países, chegando a abrag
ger 86% dos produtos congelados de batata e cerca de 50% do to
tal de hortaliças congeladas em 1977 nos Estados Unidos (JUDGE,
1978).

3.
No presente trabalho,

o

método

de congelamento

por imers�o direta em solução fria foi aplicado a essa hortali
ça, preparada ao estilo de corte francês e parcialmente

frita,

visando a obtenção de um produto final com bons atributos orga
nolépticos. As fritas foram também congeladas em túnel com cir
culação forçada de ar, para efeito de comparaçao quanto à velo
cidade de congelamento e qualidade do produto final.

4.

2. REVISÃO DE LITERATURA
O congelamento por

imersão direta em
~
frias tem sido proposto para a conserv açao de frutas,
ças, peixes e carnes (TRESSLER

et alii, 1968;

soluções
hortali-

FENNEMA, 1973).

As vantagens apresentadas por esse método são uma alta
transferência de calor (MOTT, 1964), aliada a
(RASMUSSEN, 1967), além de uma redução na

taxa de

um baixo

custo

desidratação do pro

duto durante o congelamento.
As soluções aquosas compostas de um soluto
como um sal, ácido ou base inorgânicos, assim como um

único

composto

orgânico, como a sacarose, tem sido propostas e utilizadas para
congelamento de frutas, hortaliças e pescados desde

o

princi

pio do século. Algumas patentes de processo de congelamento por
imersão dos produtos em soluções aquosas com soluto ,Único foram
registradas há bastante tempo (OTTESEN, 1915;

NOYES, 1942, 1949).

As soluções aquosas contendo mais de um soluto também
do sugeridas, como, por exemplos, cloreto de sódio com
nas quantidades

tem

si-

peque-

de cloreto de cálcio ou de potássio, dissolvidos

5.
em água do mar, para congelamento de pescado

(HOLSTON e POITIN

GER, 1954), glucose com sacarose (BARTLETT, 1941), glicerina com
álcool etílico• (BLAND, 1936) e glucose com cloreto

de

sódio

(BUTLER e SLAVIN, 1959).
Apesar de ser um método de congelamento dos
antigos que se conhece, a técnica de imersão direta dos
tos em soluções frias somente começou a despertar

produ

maiores aten

ções na década de 40. Em 1947, um trabalho sobre avaliação
principais métodos de congelamento utilizados nos Estados
dos, estimava que somente 5% de todo o congelamento de
tos daquele pais

era

mais

dos
Uni

alimenlíqui-

feito por métodos de imersão em

dos. Porém, uma das conclusões básicas do estudo era que

essa

técnica iria crescer grandemente em popularidade (MEEK e

GREE

NE,

1947) .

De fato, já em 1948, uma unidade de

congelamento

por imersão desenvolvida na Universidade do Texas foi manufaturada por "Me Evoy Co", de Houston, e se encontrava em

operaçao

em duas empresas que acusavam resultados favoráveis e

preten-

diam continuar com seu uso

(WILSON, 1948). O então chamado con

gelador polifase "Me Evoy" foi utilizado com sucesso no congel�
mento de ervilhas e vagens com tempo aproximado de 90
-

segundos

para a temperatura do produto alcançar -18 o C e tambem com
versas frutas cujo tempo de congelamento variou de 4 a 7

diminu

tos.
GRIMES (1973)

utilizou uma solução de cloreto de

6.

sódio e uma solução mista de cloreto de sódio e açucar para co�
gelamente de pescados no prototipo "Hydrofreeze" - sistema aquo
so de Marco, desenvolvido em Seattle, EUA.
que o impacto sobre.o "flavor"

O trabalho

conclui

é um importante fatqr limitante

da comercialização de métodos de congelamento por imersão em so
luções

aquosas.
Mais recentemente, ROBERTSON et alii (1976)

re

lataram urna metodologia para congelamento de vegetais por

con-

-

tato direto com um meio de congelamento aquoso, com preocupaçao
maior na redução do teor de absorção de solutos pelos produtos,
concluindo que: a) vegetais congelados em salmoura

a

de

23%

NaCl, com adequado tratamento pós�congelamento, apresentam teo
até

res de sal variando de 0,48%, como no caso das ervilhas,
2,19%, no caso de cenoura. Os teores mais baixos são

compara-

veis aos niveis de sal encontrados em produtos enlatados,
quanto os valores mais altos são comparáveis aos níveis

en

de sal

presentes em sopas reidratadas; b) os métodos de redução

de solu

tos por enxugamento com espuma de poliuretano ou lavagem em so
lução mais diluida (11,5% de NaCl) produzem o mesmo efeito
combinação dos dois é o mais efetivo; c) os tempos de

e a

congela

mento são curtos. Os pedaços de vegetais podem ser resfriados e
congelados a -6,67 ° c (20 ° F) em um minuto

ou menos; d) o

custo

estimado de congelamento em solução aquosa é menor que o

custo

do congelamento em ar ou em leito fluidificado.
CIPOLLETTI et alii

(1977)

efetuaram o

mento de vegetais por contato direto com urna solução a

congela
15%

de

7.

NaCl e 15% de etanol utilizada em conjunto com a
produtos em solução a 5% de sacarose antes do

dos

imersão

congelamento,

chegaram às seguintes conclusões: a) os tempos de

e

congelamento

até -18 ° c foram de 2 minutos para cenoura cortada em cubos
ervilhas; b) a absorção de NaCl pelos produtos variou de

e

0,89%

para ervilhas até um máximo de 2,06% para cenouras. A

absorção

de etanol foi pequena (0,05% até 0,27%); c) não foram

detecta

das diferenças organolépticas significativas entre os

produtos

congelados em imersão direta (com e sem enxugamento com

espuma

de poliuretano) e aqueles congelados em ar forçado. Os produtos
testados foram ervilha, vagem e milho. Somente para cenoura hou
ve preferência pelo congelamento em ar frio

devido a

ausência

de sal.
GOL'DBERG et afii (1976)

estudaram a

penetração

de cloreto de sódio em pimentão e cereja quando congelados

por

contato direto com salmoura a -18 ° c. Os autores concluiram

que

a absorção de sal pelos tecidos vegetais é insignificante,

re

comendando um resfriamento prévio em ar frio e depois o congela
rnento em solução aquosa.
GOL'DBERG (1978) descreveu urna linha para congel�
rnento por contato direto com salmoura, utilizada para pimentão,
tomate e maçã. O autor verificou que a aspersão de salmoura so
bre os produtos, à razão de 3 litros por segundo por metro qua
drado, apresentou melhor taxa de congelamento que a imersão di
ret� do produto em salmoura, à mesma temperatura.

8.

ELIAS {1978)

considerou o processo

desenvolvido

pelos engenheiros do "Western Regional Research Center"
keley

em Ber

(CIPOLLETTI et alii, 1977), como uma solução para o alto

custo do congelamento de alimentos. Em seu entusiasmo, o

autor

chama o processo de congelamento por imersão direta em

solução

fria como "a onda {fria) do futuro". O autor també m se

refere

à necessidade de incluir, na usina de processamento, tomadas elé
tricas e ferramentas à prova de fogo, assim como um sistema pa
ra recuperaçao e reutilização do refrigerante, no caso o etanol.
EMBLIK (1979)

tece algumas considerações sobre a

termodinâmica do processo de congelamento por imersão em líquidos frios. O autor conclui que a menos que se possa

encontrar

um líquido que nao provoque efeitos indesejáveis no

alimento,

este deve ser embalado com um filme envolvente. Então, a resis
tência que o filme e as inevitáveis bolsas de ar que permanecem
no interior da embalagem oferecem à passagem do calor podem re
duzir drasticamente o coeficiente de transferência de calor. Em
muitos casos de alimentos embalados, o coeficiente de

transfe

rência de calor é muito menor no congelamento por imersão que o
congelamento em ar frio . Assim sendo, o congelamento por

imer

são somente será mais econômico, em termos de energia

requeri

da, quando o líquido refrigerante for adequado para o

contato

com o alimento.
Corno pode ser observado pelos dados da literatura
disponível sobre o método de congelamento por imersão

direta

9.

dos alimentos em soluções frias, alguns autores conseguiram re
sultados bastante satisfatórios em termos de produtos finais com
bons atributos organolépticos. Quanto aos problemas enéontrados
pode-se destacar, corno de maior relevância, a absorção de solualém

tos pelo produto e consequente alteração do seu "flavor",
da necessidade de reposição periódica do meio de

congelamento.

Algumas técnicas já foram desenvolvidas (pré e pós-congelamento)
para contornar o problema de excesso de soluto aderido ao
mento. Antes do congelamento, a imersão do produto, por

ali

alguns

segundos, em solução de sacarose permite urna menor absorção
soluto. Posterior ao congelamento, a centrifugação do

de

produto,

o emprego de espumas de poliuretano para secar a superfície

sao

produto ou a lavagem do produto em soluções mais diluidas,
técnicas que podem ser utilizadas para reduzir o teor de

solu

tos no alimento. Outros testes deverão ser realizados com
propósito. A escolha da solução fria adequada para os

do

esse

produtos
aten-

a serem congelados também é um item que merece especial
çao por parte dos pesquisadores envolvidos.

As vantagens atribuidas ao processo realmente sao
notórias, pois, corno alternativa ao congelamento por ar

frio,

o congelamento por contato direto oferece alta taxa de transfe
rência de calor, baixo custo de equipamento e de operação,
dução na perda de massa do produto por desidratação e

elimina

o problema de degelo das serpentinas evaporadoras associado
congelamento por ar frio.

reao

10.
O aproveitamento dessa técnica para

o congelamen

to de batata à francesa frita parece oportuno porque o
é consumido com um teor razoável de sal.

produto

11.

3. MATERIAL E MtTODOS
~

Todas as açoes de pesquisa foram conduzidas

nas

dependências do Instituto de Tecnologia de Alimentos - ITAL, ór
gão da Secretaria de Negócios da Agricultura

e Abastecimento -

Governo do Estado de são Paulo.
3.1. Matéria-prima
Foi recebido no laboratório, para processamento e
avaliação, um lote de 120 quilos de batatinha (Solanum

tube�o

-0um, L.), cultivar Bintje, proveniente da região de Itatiba, E�
tado de são Paulo, através de um produtor cooperado da Coopera
tiva Agrícola de Cotia.
~

O cultivar Bintje foi selecionado para a execuçao
do presente trabalho por ser o cultivar com maior produção e c�
mercialização em todo o Brasil, e por

possuir

características

favoráveis para obtenção do produto final em estudo,

conforme

SPIESS et alii (1975) e PASCHOALINO et alii (1975). A pureza da
matéria-prima,

quanto a mistura

de cultivares, ficou atestada

12.
pelo fornecimento das sementes ao produtor, realizada pela

Em

presa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA,

seu

em

Programa Nacional da Batata.
As amostras recebidas tinham sido colhidas no roes
mo dia da chegada ao laboratório e todo o material foi processa
do dentro de um período máximo de cinco dias após o recebimento.
3.2. Caracterização da matéria-prima
3.2.1. Caracterização física da matéria-prima
Uma amostra de cem (100) batatinhas

foi

tomada

aleatoriamente do lote e, em cada tubérculo foram efetuadas

as

seguintes determinações físicas:
a) Comprimento do tubérculo (com auxílio de paquí
metro);
b) Diâmetro maior do tubérculo (com auxílio de p�
quimetro};
c) Diâmetro menor do tubérculo (com auxílio de p�
químetro);
d) Peso do tubérculo (balança com precisão de 0,1
gramas);
e) Densidade real do tubérculo (soluções de
de concentrações conhecidas).

NaCl

13.
Foram preparadas dez soluções de cloreto

de

so

dio em concentrações abrangendo de 6% até 15% (m/m) de soluto e
com intervalos de 1% (m/m) na concentração. Por tentativa, cada
tubérculo foi mergulhado nas soluções até se

encontiar

aquela

em que o tubérculo permanecia abaixo da superfície e sem

tocar

o fundo do recipiente. Após cada tentativa, o tubérculo foi la
vado em água corrente e enxuto

com papel absorvente.

Conside

rou-se a densidade do tubérculo igual a da solução em que ocor
ria o fenômeno. A densidade das soluções foi

determinada

por

densímetro, com as devidas correções de temperatura.
f) Densidade aparente da batatinha - em recipien
te de volume conhecido (10 litros) os tubérculos foram

acondi

cionados e a massa do material foi determinada. O quociente en
tre a massa do material e o volume do recipiente está

expresso

em g/cm 3 •
Os resultados obtidos nas

determinações

físicas

foram avaliados estatisticamente quanto à média, desvio-padrão,
e coeficiente de variação.
3.2.2. Caracterização química da matéria-prima
Para caracterização química foi colhida, a o

aca

so, uma amostra de aproximadamente 5kg da matéria-prima em

es

tudo e nesse material foram efetuadas as análises a seguir

ci

tadas, com as respectivas referências de metodologia.

14.
a)

J2!!:

foi determinado por

método potenciométri

co. Resultados expressos em unidades de pH.
b) Acidez total titulável: foi determinada por ti
tulação, segundo método de referência numero 22060

da

"Association

of Official Analytical Chemists" AOAC (1975). Resultados expres
sos em mt de NaOH 0,lN por 100 gramas do produto.
c) Sólidos solúveis: foram determinados por refra
tômetro. Resultados expressos em porcentagem (m/m).
d) Umidade (substâncias voláteis): foi determina
da por aquecimento direto a 98 - 100 ° c e a vacuo (pressão< 25mm
Hg), segundo método de referência número 15010 da

"Association

of Official Analytical Chemists" AOAC (1975). Resultados expre�
sos em porcentagem (m/m).
e) Sólidos totais: foram determinados pela

dife

rença (100 - teor de umidade). Resultados expressos em porcenta
gem (m/m) •
f) Açúcares redutores e totais:

foram determina

dos pelo método gravimétrico de Munson-Walker, de referência nú
mero 31. 038 da "Association of Official Analytical Chemi sts" AOAC,
(1980).
g) Cloreto de sódio: foi determinado com

solução

de Ag No 3 de acordo com COTLOVE �� alii (1958). Resultados
p ressos em porcentagem (m/m).

ex

15.
h) Matéria graxa (extrato etéreo}: foi determina
da por extração com éter de petróleo, segundo o método de refe
rência Bc 3-49 da "American Oil Chemists Society" AOCS (1974).
Resultados expressos em porcentagem (m/m).
As análises químicas foram efetuadas com um míni
mo de três repetições.
3.3. Processamento
As operaçoes integrantes do processamento da bat�
ta parcialmente frita e congelada são apresentadas no Fluxogra
ma Básico de Processamento (FIGURA 1). Os tubérculos

recebidos
com

foram inicialmente descascados por abrasão em equipamento
disco abrasivo giratório que também efetuou a lavagem da
ta, com tempo de pe.rmanência de aproximadamente

bata

1 minuto.

Se

guiu-se a operação manual de acabamento, consistindo na retira
da de "olhos", partes verdes, apodrecidas e/ou com

outros

de

feitos, por meio de facas especiais. A seleção manual, realiza
da em esteira apropriada, teve como descarte os tubérculos

com

defeitos em grande extensão, a ponto de impossibilitar

o

seu

aproveitamento. A operação de corte dos tubérculos, em

pedaços

de formato paralelepipedal, com secção transversal de 11 x llmn
foi efetuada em equipamento apropriado, com acionamento manual,
sendo os tubérculos orientados no corte de forma a se obter
fritas de maior comprimento possível. A escolha das
da secção transversal das fritas foi baseada no

as

dimensões

padrão do USDA
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FIGURA 1 - Fluxograma básíco de processarrento de batatinha

parcialrrente

frita e congelada em túnel de congelarrento e por imersão direta em solu
ção fria.

17.
para batatas fritas congeladas

(FEDERAL REGISTER, 1967). Em se

guida foi feita uma seleção manual dos

pedaços, descartando-se

aqueles com comprimento inferior a 2,5cm e os pedaços com
mato irregular

for

(FEDERAL REGISTER, 1967). Os pedaços seleciona

dos foram submetidos a operação de branqueamento em tacho aber
to com água fervente, por um período de 2,5 minutos. O tempo de
branqueamento utilizado representa o período

mínimo necessário

para inativação do sistema enzimico da batata determinado

pelo

teste rápido de peroxidase por papel de filtro impregnado de or
totolidina, segundo MORRIS (1958). Além da inativação do siste
ma enzimico da batatinha, o branqueamento

a

teve corno função

distribuição dos açúcares redutores presentes na superfície dos
pedaços, de forma a prevenir o escurecimento em áreas de conce�
e�

tração de açúcares, durante a operação de fritura (FEUSTEL

al��, 1963). Imediatamente após o branqueamento seguiu-se o res
friamente dos pedaços em tangue com água corrente até a temper�
tura ambiente.
Desde o descascamento até a operação de branquea
mento, em cada intervalo entre as operações de processamento,os
tubérculos foram mantidos imersos em água, evitando-se o conta
to do material com o oxigênio do ar que pode acelerar

os

p�o

cessos oxidativos, resultando no escurecimento da superfície das
batatinhas.
Após o resfriamento, os pedaços foram

encaminha 

dos a um secador de bandejas, operando com ar circulante a tem
peratura de 60 ° c, e

aí permaneceram durante um período de 3

a

18.
4 minutos, tempo suficiente para eliminar o excesso de água ad�
rida à superfície dos pedaços. Essa água em excesso pode provo-

-

car uma sobrecarga na operaçao de fritura e prejudicar a textura das fritas (GOULD, 1954). Seguiu-se a

pedaços

fritura dos

acondicionados em cestos de arame próprios do equipamento de fr�
tura provido de termostato, com Óleo de milho aquecido por

re

sistência elétrica, na proporção de 20 partes de Óleo para

uma

parte do produto. Esta relação foi apropriada para manter a tem
peratura do óleo praticamente estável durante toda

a

operaçao

de fritura. Foi mantida a temperatura de 180 ° c no Óleo de fritu
ra por ser a temperatura mais alta que pode ser

utilizada

sem

que o Óleo entre na fase de rápida deterioração

(FEUSTEL,

et

alii, 1963). A fritura parcial, anterior ao congelamento,por um
período de 1,5 minutos,·permite a obtenção de uma textura

ade

quada no produto final. Após a fritura parcial, o produto

foi

colocado sobre papel absorvente para a drenagem do excesso

de

Óleo aderido à superfície dos pedaços. A operação de congelameE
to da batatinha parcialmente frita foi conduzida por dois méto
dos distintos: em túnel de congelamento com ar frio circulante,
representando as condições que as indústrias ligadas

ramo

ao

possuem e o congelamento por imersão direta em solução fria.
3.3.1. Congelamento em túnel com ar frio
Unidade de congelamento - equipamento em

escala

piloto, não contínuo, com controle de velocidade e sentido
-

-

o

fluxo de ar e temperatura de operaçao ate -40 C.

do

19.
P�ocedimento pa�a o congelamento em túnel - os pe
daços previamente fritos foram d istribuidos em camada única so
bre bandejas de aço inoxidável com o fundo perfurado e o conjun
to foi introduzido no equipamento de congelamento o�erando

com

fluxo de ar paralelo ao plano das bandejas, a uma velocidade de

120 metros por minuto e com temperatura de -30 o e. Elementos sen
síveis de termopares foram previamente posicionados no

centro

geométrico das fritas, sendo as temperaturas registradas em ap�
relho conectado aos termopares com intervalo de 30 segundos en
no

tre os registros. O ponto final de congelamento foi fixado

°

ponto em que a temperatura no centro do produto atingiu -6,67 C
(20 ° F), quando 90% da água do material já estaria congelada, se
gundo HAYAKAWA (1973).
3.3.2. Congelamento em solução fria
Unidade de congelamento - consistia de um compar
timento dotado de isolamento térmico, com capacidade de 500 li
tros, acoplado ao necessário equipamento de refrigeração e bombas de transferência. Dentro do compartimento foram
350 litros de solução água-álcool, a 36% (m/m)
ponto de congelamento

estimado a -23 ° c,

colocados

de etanol,

com

segundo ROBERTSON

a!Ii (1976) (FIGURA 2). Essa solução alcoólica foi resfriada

-2o º c

et
a

e mantida a essa temperatura, sob o controle de um termos

tato, circulando por um intercambiador de calor componente

da

unidade de refrigeração. Ainda dentro do compartimento, foi co
locado um recipiente de paredes de aço_ inoxidável, cem capacidade
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de 80 litros, com o fundo apoiado no piso do compartimento e can
abertura da parte superior em nível mais alto que a

superfície

da solução alcoólica, permanecendo circundado por esta solução.
Nesse recipiente foi colocada

salmoura a 21% (m/m)

de

NaCl,

com ponto de congelamento estimado a -18,S º c, segundo ROBERTSON
et alii (1976) (FIGURA 3). Ao recipiente foi acoplado um agita
dor com pás em forma de hélice, que provia uma agitação vigorotransfe-

sa em toda a massa da solução de NaCl, favorecendo a

rência de calor entre as soluções e entre a salmoura e o produ
to,
O conjunto, em regime de operação contínua,

apr�

sentou uma temperatura da solução alcoólica de -2o º c ± 1 º e

o,s o e.

º

-1s c ±

temperatura da solução de cloreto de sódio de

Ressalte-se que a unidade de congelamento
zada neste trabalho foi adaptada para

operar com as

alcoólica e de cloreto de sódio de modo a se evitar a

e

utili-

soluções
possível

corrosao que haveria com a circulação de salmoura dentro das tu
bulações do equipamento. Porém, os trabalhos de

ROBERTSON

alii (1976) e CIPOLLETTI et alii (1977) já discutem um tipo

et
de

equipamento contínuo, apropriado para as instalações industriais,
podendo operar com qualquer solução aquosa-resfriada.
P�oQedimento pa�a Qongelamento po� ime��ão
pedaços, previamente fritos, foram colocados em cestos de

os
tela

de aço inoxidável providos de tampa móvel e com um cabo fixo p�
ra introduzir e retirar o cesto da solução.

Em cada

operaçao,

22.
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o cesto era carregado com aproximadamente 2kg

de fritas e mer

gulhado na salmoura sob agitação a -18 ° C. Elementos sensíveis de
termopares foram previamente posicionados no centro

geométrico

das fritas, sendo as temperaturas registradas em aparelho conec
tado aos termopares com intervalo de 10 segundos
gistros.

O

ponto final de congelamento

foi

entre os

fixado em

re

-6,67 ° c

(20 ° F), temperatura em que 90% da água existente no produto
estaria congelada, segundo HAYAKAWA (1973). Imediatamente
o período de imersão, o produto foi submetido a

já

apos

centrifugação,

em centrifuga de cesto com diâmetro de 30, 48cm (12 polegadas) ,por
um período de 30 segundos, a 500 rotações por minuto (42,6 x G)
para eliminar o excesso de solução aderida à superfície dos pe
daços.
Os produtos obtidos pelos dois métodos de congel�
mento foram acondicionados em sacos de polietileno de baixa den
sidade, com espessura de 80 micra, contendo aproximadamente 300
gramas do produto por embalagem. O material foi

armazenado

em

camara a -25 ° c, aguardando a sua avaliação de qualidade.
Os rendimentos nas fases de preparação da matéria
-prima para

congelamento e nos dois métodos de congelamento es-

tudados foram tomados através da pesagem do produto antes e

apos

cada uma das operações integrantes do processamento. Os result�
dos foram expressos em porcentagem (m/m) sobre a matéria -prima.
3.4. Avaliação do produto final
O produto final obtido

pelos dois

métodos

de

24.
congelamento foi avaliado em seus atributos químicos, físicos e
organolépticos aos tempos zero e sessenta dias após

•O

processa

O

produto

mento.

P�epa4o do ma�e4ial pa�a avaliação -

parcialmente frito e congelado foi submetido a fritura final em
cestos de aço inoxidável mergulhado em Óleo de

milho

por resistência elétrica. Foi mantida a relação de

aquecido

uma

parte

do produto congelado para 20 partes de Óleo, para que a

tempe

ratura do Óleo se mantivesse praticamente estável a 180 ° c duran
te a operação de fritura. O tempo de residência do produto

no

fritador foi determinado experimentalmente, fixando-se 3,5 minu
tos como tempo ideal de operação. Esse período ideal de fritura
deve representar o ponto exato em que o desenvolvimento da colo
ração das fritas, que se torna mais desejável à

medida em

que

se estende a fritura, não prejudique a textura do produto, pois
com o prosseguimento da operação, observa-se a separaçao
a crosta superficial e a parte macia do

interior das

Após a fritura, o material foi colocado sobre papel

entre
fritas.

absorvente

para drenagem do excesso de Óleo aderido à superfície das

fri

tas.
3.4.1. Análises químicas
Em amostra colhida aleatoriamente do lote de pro
duto preparado para consumo, foram efetuadas

as

determinações

químicas a seguir relacionadas, com as respectivas
de metodologia.

referências

25.
a)@: conforme descrito no item 3.2.2.-a.
b) Sólidos solúveis:

conforme descrito

no

item

c) Umidade (substâncias voláteis): conforme

des

3.2.2.-c.

crito no item 3.2.2.-d.
d) Sólidos totais: conforme

descrito

no

item

3.2.2.-e.
e) Açúcares redutores e totais: conforme descrito
no item 3.2.2.-f.
f) Cloreto de sódio: conforme

descrito no

item

3.2.2.-g.
g) Matéria graxa (extrato etéreo): conforme

des

crito no item 3.2.2.-h.
h) Ãcidos graxos livres: foram
titulação com alcali (KOH) segundo o

determinados

por

método de referência

Ca

Sa - 40 da "American Oil Chemists' Society", AOCS (1974). Resul
tados expressos em porcentagem (m/m).
i) Índice de peróxido: foi determinado por oxida
ção de iodeto de potássio, conforme método de referência Cd 8 - 53 da

11

American Oil Chemists' Society", AOCS (1974). Resulta

dos expressos em miliequivalentes de peróxido por 100 gramas
amostra.

da

26.

As análises químicas foram efetuadas com um míni
mo de três repetições.
3.4.2. Análises físicas
Foram determinadas objetivamente a cor e a textu
ra das fritas, após o preparo final para consumo, aos tempos ze
ro e sessenta dias após o proces samento.
a) Cor: As avaliações de cor das batatas

fritas,

apos o preparo final para consumo, foram efetuadas por meio

Difference

colorímetro de três estímulos: "Hunterlab - Color
Meter". As fritas foram empilhadas em três camadas

do

superpostas

e cruzadas no sentido do seu comprimento, de modo a se obter
superfície homog ênea sobre a placa de vidro Ótico. Os

l.lITlê:l.

resulta

dos sao expressos em valor de L (luminosidade); � (negativo = ver
de; positivo

=

vermelho) e� ( amarelo). As determinações

foram

efetuadas com um mínimo de duas repetições. As condições de ana
lise foram baseadas nas recomendações de FERREIRA (1981).
b) Textura: Para as determinações objetivas

de

textura das fritas foi utilizado o instrumento "L.E.E. - Kramer 
- Texture Testing System", acoplado a um registrador automático
de variações de força, operando com a célula padrão de cizalha
mento e compressão, com 10 lâminas de 1/8 poleg ada de espessura
-

e angulos de 90 o . O instrumento estava provido de um anel

de

prova de 300 libras e a velocidade de descida do pistão foi

de

8 centímetros por minuto.

27.
As amostras foram colocadas na célula de teste em
camada única, sendo utilizadas 6 fritas para o completo

preen

chimento de célula. As condições de operação do instrumento, em
termos de célula de cizalhamento e compressão

util�zada

e

de

introdução das amostras a serem testadas, foram baseadas nas con
clusÕes de ROSS e PORTER (1966).
As determinações foram efetuadas com 4 repetições,
em amostras tomadas aleatoriamente dos lotes de produto

final,

aos tempos de 3, 6 e 9 minutos após a fritura final. Segundo as
recomendações do padrão para fritas congeladas do
de Agricultura dos Estados Unidos

Departamento

(FEDERAL REGISTER, 1967), as

determinações de textura devem ser efetuadas a um

prazo máximo

de 3 minutos após o preparo para consumo. As determinações

aos

tempos de 6 e 9 minutos foram realizadas para se verificar

o

comportamento da textura das fritas com o resfriamento.
Os dados apresentados correspondem

a valores

força máxima de cizalhamento por grama de amostra� A pesagem
amostras em teste foi efetuada após a determinação dos
de cizalhamento para que não fossem prejudicadas

as

-

da
das

valores
leituras

aos tempos exatos pré-determinados. Os resultados sao apresent�
dos em quilograma-força por grama de amostra, acompanhados

do

desvio-padrão correspondente.
3.4.3. Análises organolépticas
Foram avaliadas subjetivamente a preferência
ral entre as

amostras de batata

frita congelada

pelos

gedois
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métodos distintos, a

zero dia de armazenamento e também a cor,

sabor, textura da crosta e consistência interna das fritas

aos

tempos zero e sessenta dias após o processamento.
a) Avaliação da preferência geral: As arrostras dos
produtos finais obtidos pelos dois métodos de congelamento

em

estudo, após seu preparo final para consumo, foram servidas

em

pratos brancos codificados a uma equipe de vinte provadores com
ex

experiência em análise sensorial. A preferência geral foi

pressa por meio de uma escala d e 1 a 7 pontos, com os conceitos
correspondentes aos extremos "gostei muito" e "desgostei muito"
(FIGURA 4). Os dados obtidos foram avaliados

estatisticamente

por meio da análise de variância paramétrica, segundo

MORAES

(1978).
b) Avaliação da cor, sabor, textura da crosta

e

consistência interna: As amostras obtidas pelos dois métodos de
congelamento foram fritas e servidas a uma equipe de sete prov�
dores treinados em avaliação de batatinhas fritas com um inter
valo de três minutos entre a operação de fritura e a

-

degusta-

çao. Cada amostra foi avaliada isoladamente quanto aos

atribu-

tos de cor, sabor, consistência interna e textura da crosta, co�
forme os modelos de fichas apresentados nas FIGURAS 5, 6
adaptadas de SPIESS �� alii (1975). Para avaliação da cor

e

7,
das

fritas, as amostras foram colocadas em bandejas de ágate branca
em cabine de luz "Super Skylight" da "Mac Beth" com temperatura
de cor de 7400° K, ou seja, a luz do dia. Para avaliação do sabor

29.
e textura, cada amostra foi servida aos provadores em

pratos

brancos codificados com números de três digitos. Os dados obti
dos foram avaliados estatisticamente através da análise de
riância paramétrica, conforme MORAES (1978). A avaltação
noléptica de cor, sabor e textura das fritas foi efetuada
tempos zero e sessenta dias de armazenamento com uma
em cada época.

va

orga
aos

repetição
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FIGURA 4 - Modelo de ficha utilizada na avaliação das

amostras

quanto à preferência geral.
Nome:

Data:

Produto:

série:

Instruções:
Você irá receber

amostras para provar e dizer o quanto gos-

tou ou desgostou em relação à preferência geral, usando os ter
mos da escala abaixo. Assinale com X na quadrícula corresponde�
te a sua preferência pela amostra codificada.
Escala
Gostei muito
Gostei
Gostei pouco
Não gostei nem desgostei
Desgostei pouco
Desgostei
Desgostei muito
Comentários:

Preferência geral
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FIGURA 5 - Modelo de ficha utiliz a da na aval iação

das a mostras

quanto a cor.
Nome:

Data:
série:

Por f avor , avalie a cor das a mos t r as de batata f rita,

confor m e

escala abaixo.
Gra u
de
Quali da de

Cor

Exce lente

- Uniforrre, amarelo-dourado

Muito bom

- Uniforrre, amarelo-claro

Bom

- Uniforrre, amarelo-amarronzado

Satis f atório

- Ligeira desuniformidade

Re g ular

- Muito

S uf ic i ent e

- Listrado, ligeirarrente vítreo

D efic iente

- Vítreo, parcialmente marrom escuro

R uim

- Vítreo, p arcialmente manchado de escuro

Muito r ui m

Comentários:

claro ou muito escuro

Vítreo, descoloração atípica p reto-cinza
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FIGURA 6 - Mode l o d e fic ha u tilizada na avaliação

das amostras

quanto ao sabor.
Nome:

Série:
Data:

Por favor , avalie o sabor das amostras d e batata f rita, confor
me e scala abaixo.
de
Gra u
Qualidad e

Sabor

Excel ente

- Tipioo da variedade - intenso

Muito bom

- Tipioo da va riedade - ag ra dável

Bom

- Típico - sem sabor est ranho

Satisfatório

- Fraoo -

Re g u lar

- Fraoo - ligeiramente a cr u ou ligeiramen te a sabor de terra

S uficient e

- Fraoo - ligeiramente rrofado, amar go ou do
ce

D eficiente

- Desagradável estranho-amar go ou doce

R uim

- Desagradável est ranho-ranço

Muito r uim

Come ntários:

um

pouoo estranho

Desagradável estranho-rrofado
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FIGURA 7 - Modelo de ficha utilizada na avaliação das

amostras

quanto à c onsistência interna e textura da crosta.
Série:

Nome:

Data:
Por favor, avalie a consistência e a te xtura

da

crosta

das

amostras de batata frita, conforme escala abaixo.
de
Grau
Qualidade

Consistência - crosta

Excelente

- Unifonrerrente macia e crocante

Bom

- Ligeirarrente dura e menos uniforme,
ainda agradável

Satisfatório

- Menos macia, menos unifonre mas
atraente

Re gular

- Pouco rrole ou

Suficiente

- Quase sem crosta, ligeirarrente consisten-

Deficiente

- Sem

Ruim

- Muito rrole ou muito dura

Muito ruim
Comentários:

p:)UCO

mas

ainda

dura

te

crosta

Coriáceo, não mais mastigáveis
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
4.1. Caracteristicas da matéria-prima
Quanto aos atributos fisicos da matéria-prima, os
dados apresentados na TABELA 1 revelam que as dimensões

médias

de comprimento, diâmetro maior e diâmetro menor encontrados nos
tubérculos estão dentro de valores aceitáveis

para o processa

mento de fritas francesas, cujo comprimento minirno deve ser
2,54cm ( 1 pole gada) , conforme o padrão do FEDERAL REGISTER

de

(1967).

A variação encontrada dentro do lote também é razoável, com va
lores de coeficiente de variação entre 1 1,86% e 1 8,2 8 %. O valor
médio encontrado para a massa dos tubérculos foi de 101,70g,con
siderado normal para o cultivar estudado. O coeficiente

de va

riação para esse item apresenta-se muito alto, o que indica urna
grande variação no formato dos tubérculos, visto que
de real teve pequena variação e as dimensões

a densida

também não varia

ram muito. À densidade real encontrada (l,0700g/crn 3 ) correspon
de um teor de sólidos totais de 19, 70%, o que está de acordo com
os dados obtidos por PASCHOALINO �t alii

(198 2).

A

densidade

aparente apresentou valores médios com pequenas variações.
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TABELA 1 - Atributos fis icos d a b at atinha cultivar Bintje,

de

termin ados em amostr a de 100 tubérculos .
Coeficiente
de variação

Atributos

Médi a

D esvio-padrão

Ccmprirrento (cm)

6,73

1,23

18,28%

Diârretro rna.ior

(an)

5,48

0,65

11,86%

Diârretro rrenor (cm)

4,71

0,58

12,31%

101,70

40,98

40,29%

Mas s a (g)
Densidade real
(g/cm 3 )

Densidade aparente
(g/cm 3 )

1,0700

0,0081

0,76%

0,620

0,012

1,94%
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Quanto aos atributos químicos

da

matéria-prima,

cujos valores se encontram na TABELA 2, vale ressaltar

o

teor

de sólidos totais e de açúcares redutores apresentados pelos t�
bérculos. O teor de sólidos totais encontrado

(19,70%), apesar

de não corresponder à exigência prescrita por

FEUSTEL et

alii

( 1963), onde os tubérculos devem ter no mínimo 20% de sólidos to
tais para se conseguir fritas de boa qualidade, representa

o

teor médio que a cultivar Bintje apresenta em nossas condições.
O teor de açúcares redutores está dentro da faixa adequada para
o processamento de fritas, segundo TRESSLER et alii

(1968) que

apontam problemas de escurecimento irregular das fritas
os açúcares redutores ultrapassam

3% do teor de

quando

sólidos

to

tais do tubérculo.
4.2. Características da transferência de calor
A FIGURA 8 mostra as curvas de resfriamento e con
gelamento da batatinha

semi-frita para os dois métodos de con

gelamento utilizados no estudo. Verifica-se que em ambas as cur
vas distingue-se perfeitamente um período de pré-resfriamento,
um período de rápida mudança de fase, e um período de lenta mu
dança de fase, períodos esses típicos em congelamento de

vege

t ais por circulação forçada de ar. Para o congelamento em túnel
°
com ar frio a -30 c e velocidade de 120m/min., o tempo requeri

do para a fase de pré-resfriamento (de +25 ° c até

aprox:iJnadarrente

-3 ° C) foi de 2 minutos, iniciando-se ai o período
cristalização da água. Um período adicional de

de

rápida

aproximadamente
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TABELA 2 - Atributos químicos da batatinha c u ltiv ar Bintje, de
terminados em amostra da maté ria-prima,

com

um mínimo

três repetições.
Atributos
pH
Acidez total titulável

Unidade
unidade de pH
m.Q. de NaOH 0,1N/100g produto

Va lor médio
5,90
28,00

Sólidos so lúv eis

%

7,20

Sólidos totais

%

19,70

Umidade

%

80,30

Açúcares red utores

%

0,40

Açúcares totais

%

3,00

Cloreto de sódio

%

0,15

Matéria graxa

%

0,07

de
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25

20

•

10
TÚnel com circulação de ar

°

a -30 C e a 120rn/rnin.

C.J
o

o

Solução de NaCl a 21% (rn/m) e a -18 C.

rti
H
:::l
.µ
rti
H
Q)

P.,

o

-10

\
o

l

2

3

4

5

6

7

8

Ternp:) de exposição (minutos)
FIGURA 8 - Terrq:;eratura do centro georrétrico d.as fritas s1.Jl:::iretidas a

congel�

rrento em túnel com circulação forçada de ar e J:X)r contato direto com sal
rroura.
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4,5 minutos foi necessário para que o centro geométrico das fri

.
tas atingisse
a temperatura de -6,67 o e (20 o F), ponto este em que

90% do conteúdo de água do produto já estaria congelado, segun
até

do HAYAKAWA (1973). Um resfriamento posterior do pr9duto

-14 o C tomou cerca de um minuto, mantendo-se a curva com a mesma
inflexão, pois a força motriz correspondia ainda a um

diferen

cial de temperatura de 16 ° c (-14 º c no centro geométrico do pro
duto e -3o 0 c no meio de transferência de calor).
Para o congelamento das fritas por contato direto
com solução a 21% (m/m) de NaCl e mantida a -18 ° c,

nota-se

período de pré-resfriamento (de 25 ° c até -4 ° C) com duração
um minuto, metade do tempo requerido para a operação

em

um
de

túnel

com ar frio. A fase de cristalização da água, considerada final
ao ponto de -6,67 ° c (20 ° F) foi atravessada com a duração

de um

minuto, cerca de quatro vezes e meia menor que o tempo necessá
rio para se atingir a mesma fase no processo com ar frio. O res
-

...

friamento posterior ate -12 o C foi alcançado com um periodo adi-

cional de 10 segundos, porém, a partir desse ponto, já

se nota

uma nova inflexão da curva, demo nstrando que o processo de res
friamento a temperaturas mais baixas seria bem vagaroso, pois o
°
diferencial de temperatura já se situa em apenas 6 c (-18 ° c

-

-

na

soluçao e -12 o C no centro geometrico do produto).
Considerando-se o tempo requerido para o pre-res
friarnento e o congelamento de 90% da água contida

no

produto,

verifica-se que o processo de congelamento em túnel com ar frio
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teve a duração de 6,5 minutos, enquanto o processo de

congela

mento por contato direto com a solução fria apresentou um perí�
do de 2 minutos para alcançar a mesma fase. Isso representa uma
taxa de transferência de calor, 3,25 vezes mais eficiente

para

o processo de imersão, mesmo em condições que favoreciam a tro
ca de calor no processo do túnel (hT inicial no túnel = 55 ° c
- hT inicial na salmoura = 43 ° c). Os dados encontrados estão de
acordo com MOTT (1964) que relato u valores de coeficiente de p�
lícula (hs) de cerca de 39 Kcal/h
ar a 6 09,6m (20 0 pés por
(30 a 50 BTU/h

º

º

º
e m 2 (8 BTU/h F ft 2 ) para
º

minuto) e de 146,4 a 244 Kcal/h

e

o
m2

F ft 2 ) para soluções de cloreto de cálcio.

4.3. Características da transferência de massa
As FIGURAS 9 e l0 apresentam os rendimentos

obti

dos nas diferentes operações integrantes dos dois métodos
congelamento. A transferência de massa ocorrida na fase
ratória para o congelamento não será

discutida

aqui,

sendo avaliadas as variações ocorridas após o produto

de

prepa
somente

parcial

mente frito e pronto para o congelamento.
A operação de congelamento em túnel

com ar

frio

levou a uma desidratação da batatinha pré-frita da ordem de 0,3%
em relação a massa de matéria-prima e da ordem de 1, 0%

em

re

lação à massa de material que entrou para o congelamento. O con
gelamento em solução fria proporcionou às fritas, um ganho

de

massa da ordem de 2, 0% em relação à matéria-prima e de cerca de
6,2% quanto ao material que entrou para

o

congelamento.

A
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RECEBIMENTO
100,0
LAVAGEM E DESCASCAMENTO
90,4

i
i
i

ACABAMENTO E SELEÇÃO
82,4
CORTE
82,4
SELEÇÃO
48,8

+

BRANQUEAMENTO
47,2

i

SECAGEM DA SUPERFÍCIE
44,0
�

FRITURA PARCIAL
32,0

·+

CONGELAMENTO
31,7

i

ACONDICIONAMENTO
31,7
FIGURA 9 - Rendimentos verificados nas diversas fases de prcx::es
samento da batatinha semi-frita e congelada em túnel com
frio ( % m/m) .

ar
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RECEBIMENTO
100,0
LAVAGEM E DESCASCAMENTO
90,4

i

ACABAMENTO E SELEÇÃO
82,4
�

CORTE
82,4

+
+

SELEÇÃO
48,8
BRANQUEAMENTO
47,2
SECAGEM DA SUPERFÍCIE
44,0

i

FRITURA PARCIAL
32,0
�

CONGELAMENTO
34,0
CENTRIFUGAÇÃO
33,2

+

ACONDICIONAMENTO
33,2
FIGURA 10 - Rendirrentos verificados

nas

diversas fases de processamento

batatinha semi-frita e congelada em salnoura (% m/m).

da
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centrifugação do material congelado com solução fria provocou uma
perda de massa do produto de cerca de 0,8%, em relação à •maté
ria-prima e de 2,3% em relação ao material que entrou na opera
ção. Como balanço final de massa, verifica-se que o-processo de
imersão em solução fria apresentou um rendimento em produto se
de

mi-frito e congelado da ordem de 1,5% superior ao processo
túnel com ar frio, com relação a massa de matéria-prima.
Os dados referentes à absorção de cloreto de

so

dio por parte das fritas congeladas em solução fria são aprese�
tados na TABELA 3, comparando seus valores àqueles obtidos
o produto congelado em túnel com ar frio.

com
apos

Imediatamente

congelamento, as fritas imersas em solução apresentaram um teor
de cloreto de sódio quase cinco vezes maior que as fritas suhreti
das ao túnel. Quando submetidas a

centrifugação,

fritas

as

congeladas por imersao apresentaram uma redução no teor de solu
to da ordem de 18,23%. Esta significativa redução no teor de so
luto estã relacionada à grande quantidade de solução que

adere

à superfície do produto, e que não se libera por drenagem natu
ral devido a alta viscosidade da solução.
que com

Com o preparo do material para consumo,
preendeu a fritura da batatinha em Óleo a 180 ° c, por um

período

de 3,5 minutos, o teor de cloreto de sódio foi de 0,64% para
método de túnel e 2,34% para o método de imersão, na
imediatamente

após o congelamento. A avaliação aos

o

avaliação
sessenta

dias de armazenamento revelou valores ligeiramente acima

para

0,15

0,15

Solução de NaCl
a 21% (:m/m) e a
-rn ºc

Matéria
-prima

TÚnel com ar a
-3o 0 c e veloci
dade de 120rn/rnin.

Métodos de
congelarrento

1,92

0,41

Após
congelarrento

1,57

c entrifugação

Após

2,34

0,64

zero dia
armazenamento

2,50

0,68

60 dias
armazenamento

Após fritura final

Fases do proc essam ento e armazenamento

processamento e do armazenamento.

.i:,.
.i:,.

tra, na batatinha submetida aos dois métodos d e congelamento, em dif er entes fases do

TABELA 3 - Teor d e c l or eto de sódio, expr esso em gramas de N aC l p or 100 gramas da amos 
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os dois métodos de congelamento, condicionados pela perda de

umi

dade por evaporação durante o período de armazenamento.
Como ponto de comparaçao pode-se citar que a con
centração de cloreto de sódio utilizada nas salmouras de enchi
mento de vegetais enlatados é de 1,5 a 2,0% (JOSLYN e TIMMONS,
1967). WATT e MERRILL (1963) estimam um teor de 0,6% de sal nos
vegetais enlatados e valores da ordem de 2 a 2,5% de sal nas so
(1976 ) encontraram um teor

de

2,19% de cloreto de sódio em amostras de cenoura congelada

por

pas prontas. ROBERTSON et alii

contato direto com solução a 23% (m/m) de NaCl, após o cozimen
to final para consumo.
Como a batata frita é consumida com sal aspergido
em sua superfície, o teor de soluto encontrado no produto

con
sua

gelado por imersão não deveria constituir obstáculo para
aceitação organoléptica.

operaçoes

A absorção de matéria graxa durante as
de fritura parcial e final está r epresentada

na

TABELA 4.

produto semi-frito e congelado em túnel com ar frio

O

apresentou

um teor de 3,72g de matéria graxa por 100 gramas de amostra.

A

batatinha semi-frita e congelada em salmoura apresentou um teor
de matéria graxa mais baixo (3,46%) porque o material

absorveu

solução durante a operação de congelamento. Os resultados estão
de acordo com FEUSTEL e KUENEMAN (1967) que relatam um valor mé
dio de 4,0% de matéria graxa para as batatas parcialrrente

fritas

Matéria-prima

0,07

0,07

.M§todos de
congelarrento

TÚnel com ar
a -30 °c e ve
locidade de
120m/min.

Solução de
NaCl a 21%
(m/m) e a
-1a ºc.

-

3,72

ApSs frittira
parcial e congelarrento

3,46

-

ApSs
centrifugação

15,21

11,83

zero dia
armazen arrento

fa

14,76

11,91

60 d ias
armazenarrento

Após fritura fin a l

Fas es d o processamento e armaz en amento

ses d o processamento e do armazen amento.

amostra, n a b atatinha s ubmetid a a os do is méto d os de con g e lamento, em d iferentes

TABELA 4 - Te o r de mat éria graxa, express o em gramas de matéri a graxa por 10 0 gramas de

.i:,.
O'I
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e congeladas. O teor de matéria graxa do produto apos a
ra final, a

fritu

zero dia de armazenamento foi de 11,83% para o co�

gelamento em túnel e de 15,21% para o congelamento em salmoura.
pode

O maior teor encontrado para o congelamento em salm9ura

ser explicado pelo maior teor de umidade que estas fritas apre
sentavam ao ser iniciada a fritura, ocorrendo uma evaporação mais
intensa e maior absorção de matéria graxa

(BENES e;t aLU.., 1941).

Com sessenta dias de armazenamento, os teores de matéria

graxa

do produto congelado pelos dois métodos de congelamento estuda
dos ficaram próximos daqueles valores obtidos com

zero dia

de

armazenamento.
4.4. Avaliação do produto final
4.4.1. Atributos químicos
Observando-se os produtos obtidos pelos dois

me

todos de congelamento, quanto a seus atributos químicos aprese�
tados na TABELA 5, nota-se um maior valor de acidez (nenor valor
de pH) na amostra congelada em solução fria, ao tempo zero

dia

de armazenamento. Com o decorrer do armazenamento, houve um de
créscimo nos valores de acidez com o correspondente acrésc.i.rro de
p H para as duas amostras, embora o teor de ácidos graxos livres
tenha aumentado em ambas. Pelos valores de umidade, pode-se ve
rificar que durante o armazenamento houve uma perda maior
água por parte da amostra congelada em solução fria que,

de
ini

c ialmente, apresentou um valor de umidade mais alto. O fato po
de se-r explicado pela presença de um filme

de solução aderente

53,80

46,20
0,30
1,30
2,50
14,76

26,00
46,14

53,86
0,44
0,79
2,34
15,21

21,20
50,48

49,52
0,30
1,37
0,84
11,91

20,00
47,36

52,64
0,54
0,80
0,64
11,83

sólidos solúveis (%)
(%)
(%)

(%)

Açúcares totais

Clore to de sÓdio (%)
(%)

Umidade

Açúcares redutores (%)
(%)

sólidos totais

Matéria graxa

Ácidos graxos
livres

índice de peróxido
(rreq/lOOg da arrostra)
5,76

6,50

0,235

26,80

5,31

5,89

5,83

pH

0,176

5,77

zero dia
armazenamento

60 dias
armazenarrento

zero dia
armazenarrento

Atributos

con

6,53

0,190

10,50

0,350

60 di as
armazenarrento

Solução de NaCl a 21% (m/m) a -18 e

e e velocidade de 120m/min.

Túnel com ar a -30

Métodos de congel amento

gel amento, após a fr itu r a final, a z ero e 60 d ias de a rmazenamento.

TABELA 5 - Atrib utos quími cos d a b at atinha frita ob tid a po r d ois métodos distintos d e
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� superfície das fritas congeladas em solução e que está sujei-

-

to a uma evaporaçao mais intens a durante o armazenamento. Os va
lores de cloreto de sódio e matéria graxa encontrados nas amos
tras já foram comentados anteriormente. Algumas informações in
teressantes são verificadas na interpretação dos valores encon
trados em ácidos graxos livres e Índice de peróxido. A zero dia
de armazenamento já se notava valores superiores
indicadores da rancidez da matéria graxa na

para os

dois

amostra

congelada

em solução de cloreto de sódio. Com sessenta dias de

armazena

mento, os valores foram substancialmente mais elevados

para

amostra congelada em salmoura, d emonstrando o efeito do
aceleração das reações envolvidas no processo da

a

sal na

rancificação.

Esse início de rancidez não foi notado na avaliação

sensorial

da amostra, o que era esperado porque as fritas,

condições

em

normais de mercado, apresentam um teor de ácidos graxos

livres

entre 0,4% e 0,7%, segundo FEUSTEL e KUENEMAN (1967), sem

ne

nhuma alteração de sabor ou odor.
4.4.2. Atributos físicos
a) Cor: Os resultados das determinações objetivas
da cor das batatinhas, após a fritura final, são apresentados na
TABELA

6. Pode-se notar que, a zero dia de armazenamento,

a

amostra congelada em túnel com circulação forçada de ar aprese�
tou um maior valor de luminosidade (L = 66,3) e um certo

-

de verde (a = �1,4) que nao apareceu na amostra congelada
salmoura. A amostra congelada em solução fria apresentou

teor
em
menor

50.

TABELA

de cor

das

métodos

de

6 - Resultados das determinações objetivas

amostras de batatinha frita obtidos pelos dois
congelamento,

a

zero e 60 dias de armazenamento.

Métodos de

zero dia de

60 dias de

congelamento

armazenamento

armazenamento

Túnel can ar a

L:

°

66,3

L:

63,0
1,7

-30 c e veloci-

a:

b:

-1,4
27,4

a:
b:

27,6

Solução de ·NaCl

L:

62,2

L:

59, 6

a:

2,8
27,2

dade de 120m/min.

a 21%

-1a ºc

(nv'm) e

a

b:

L : = luminosidade
a:

negativo = verde
positivo = vermelho

b:

a:

negativo = azul
positivo = amarelo

1,0
27,2

b:
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luminosidade (L = 62,2) e um teor de vermelho (a = 1,0)

sendo

os valores de amarelo (b) semelhantes para ambas as amostras.Os
resultados apontam uma cor mais atraente para a amostra congel�
da em salmoura, com maior teor de vermelho, o que significa uma
tendência para o amarelo dourado, sendo esta a cor desejável em
batatinhas fritas, conforme o FEDERAL REGISTER

(1967). A

ava

liação sensorial dos produtos acusou essa diferença, manifestan
do-se a preferência pela, amostra congelada em salmoura. Com ses
senta dias de armazenamento ambas as amostras perderam em

teor

de luminosidade e se mostraram semelhantes quanto aos teores de
vermelho e amarelo. A avaliação sensorial não apresentou

dife

renças significativas entre as amostras.
b) Textura: Os resultados das determinações obje
tivas da textura da crosta das batatinhas fritas, através
"Shear Press", estão

relacionados na TABELA 7.

De acordo

do
com

os estudos desenvolvidos por ROSS e PORTER (1966), a força máxi
ma de cizalhamento obtida no pico mais alto da curva de cizalha
mento do "Shear Press", representa a crocanticidade da

crosta

das fritas. Os resultados obtidos com as amostras em estudo re
velaram uma crocanticidade maior de crosta para as fritas conge
ladas em túnel com circulação forçada de ar. O fato foi verifi
cado nas amostras analisadas com 3, 6 e 9 minutos após a fritu
ra final

B'n

ambas as épocas de armazenamento. À medida que se au

menta o intervalo de tempo entre a fritura final e a avaliação,
nota-se claramente a perda de crocanticidade da crosta das fritas. As amostras congeladas em s almoura apresentaram

menores

7 - Textura do produto obtido pel os dois métodos de congelamento, com 3, 6 e 9

2,86 ± 0,16

Solução de NaCl
a 21% (m/m) e a
- rn ºc.

min.

3,16 ± 0,17

3

2,60 ± 0,16

2,84 ± 0,11

6 min.

2,61 ± 0,28

2,66 ± 0,08

9 min.

zero dia de armazenamento

Túnel com ar a
-30 ° C e veloci
dade de 120m/min

Métodos de
congelamento
min.

2,95 ± 0,27

3,49 ± 0,09

3

2,80 ± 0,29

3,41 ± 0,11

6 min.

2,81 ± 0,21

3,30 ± 0,10

9 min.

6 0 dias de arm azenamento

Força mãxima de cizalhamento (kgf/g de amostra)

terminaç6es em aparelho "Shear-Press".

minutos após a fritura final, aos tempos zero e sessenta dias de arm azenamento. De

TABELA

u,
N
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valores de força máxima de cizalhamento em todas as análises efe
tuadas. Com o armazenamento, ocorreu um acréscimo nos valores de
força de cizalhamento tanto para a amostra congelada em túnel co
mo para a amostra congelada em salmoura. O fenômeno_pode ser ex
plicado pela evaporação de água da superfície das fritas, durante
o período de armazenamento, provocando um endurecimento no teci
do, que é acusado na determinação pelo "Shear Press".
A avaliação sensorial da textura acusou preferên
cia para a amostra congelada em salmoura, apesar

da sua

menor

crocanticidade de crosta, verificada objetivamente. Evidenteme�
te, outros aspectos como maciez da parte interna e outros fato
res estão envolvidos na avaliação sensorial conforme será

des

crito adiante.
4.4.3. Atributos organolépticos
Os resultados da avaliação sensorial, quanto a p�
ferência geral, cor, sabor e textura das amostras, obtidos

pe

los dois métodos distintos de congelamento, são apresentados

nas

TABELAS 8, 9, 10 e 11.
a) Avaliação de preferência geral: Os dados apre
sentados na TABELA 8 revelam que não houve diferença significa
tiva, ao nível de 5%, entre as amostras obtidas pelos dois
todos de congelamento, a zero dia de armazenamento.

As

me

médias

das notas atribuidas pela equipe de vinte provadores situaram am
bas as amostras no conceito ''gostei" da escala utilizada.
bém entre os provadores não houve

diferença

Tam

significativa

ao

54.

TABELA

8 - Resultados da a valiação de preferê n c ia geral

as amostr as obtid as p elos dois métodos de con gelamento,

e n tre
com

zero dia de armazen amen to.
Métodos de
con gelame n to

Médias das notas atribuidas pelos
provadores

TÚnel com ar a -3o 0c e
velocidade de 120rn/min

6,05

Solução de NaCl a 21%
°
(m/m) e a -18 c

6,45

F (amostras)

3,2340n .s.

F (provadores)

n s.
l,542 3 .

n .s.

=

-

n ao

sig n ific a t i vo ao nível de 5%.
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mesmo nível de significância.
b) Avaliação de cor: Os resultados obtidos na ava
liação subjetiva da cor das fritas obtidas pelos dois métcxlos de
congelamento (TABELA 9)

apontam uma

diferença

significativa,

ao nível de 5%, entre as amostras, a zero dia de armazenamento.
As fritas congeladas em salmoura foram superiores àquelas

con

geladas em túnel. As médias das notas atribuidas pela equipe de
sete provadores treinados nesse tipo de avaliação situam a amos
tra congelada em salmoura dentro do conceito "bom" com cor "uni
forme, amarelo-amarronzado'' da escala utilizada. A amostra con
gelada em túnel ficou classificada

no conceito

"satisfatório"
o

com "ligeira desuniformidade" d e coloração. Considerando-se

padrão de coloração ideal das batatinhas fritas como sendo uni
forme e amarelo-dourado (FEDERAL ·REGISTER, 1967) ,

as

amostras

congeladas em salmoura foram mais uniformes em cor, o que
ser explicado por uma melhor distribuição dos açúcares

pode

reduto

res na superfície dos pedaços devido à imersão em solução e ain
da se apresentaram com menor luminosidade e maior teor de verme
lho, mais próximos da cor dourada. Com o decorrer do
mento, as amostras foram se tornando semelhantes em

armazena
termos

de

cor, não sendo detectada diferença significativa entre as amostras

a

sessenta dias de armazenamento.

Entre os

provadores

não houve diferença significativa ao nível de 5%.
c) Avaliação de sabor:
TABELA

10

apontam que nao

Os dados apresentados

na

houve diferença significativa,

ao

9 - Resultados da avaliação subjetiva de cor das amostras obtidas pelos

(provadores)

F

*

= significativo ao

n ível

de 5%

3,637

n

.s.

n
0,2427 .s.

8,8535*
0,8536 n .s.

6,29

6,35

7,14

6,36

doi s

60 dias de armazenamento

Média das notas atribuidas pelos provadores
zero dia de annazenamento

n.s. = nao significativo ao nível de 5%

(amostras)

F

Solução de NaCl a 21%
°
(rn/m) e a -18 c

Túnel com ar a -30 ° c e
velocidade de 120m/mi n

con gelamen to

Métodos de

métodos de congelamen to, aos tempos zero é sessenta dias de armazenamen to.

TABELA

U1
O'i

*

(provadores)

F

Médias das

notas

n ível

de 5%

3,5306 n .s.

7,07

7,07

métodos

l,5350n .s.

6,3820*

8,07

7,2 1

6 0 dias de armazen amento

atribuídas pelos provadores

zero dia de armazen amento

= sig nificativo ao nível de 5%

n.s. = nao significativo ao

(amostras)

F

Solução de NaCl a 21%
(rn/m) e a -1s º c

..
Tunel
com ar a -30o e
e velocidade de 120rn/rnin

congelamento

Métodos de

de congelamento, aos tempos zero e sessenta dias de armazenamento.

TABELA 10 - Resultados da avaliaçã o do sabor das amostras obtidas pelos dois

Ül
-..J
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nível de 5%, entre as amostras obtidas pelos dois métodos

de

congelamento, a zero dia de armazenamento. As médias das

notas

atribuídas pelos provadores situaram ambas as amostras no

con
sabor

ceito "bom" da escala utilizada com sabor "tipice -·sem
estranho".

A

diferença

sessenta dias de armazenamento houve

significativa entre as amostras sendo superior aquela obtida por
congelamento em salmoura que alcançou o conceito "muito bom" da
escala com sabor "típico da variedade - agradável", enquanto
amostra congelada em túnel permaneceu com o mesmo conceito

da

comentário

avaliação feita a zero dia de armazenamento. Como

congelada

foi anotada a melhor distribuição do sal na amostra
em salmoura, o que pode justificar a preferência dos
res. Entre os provadores não houve diferença

a

provado

significativa

ao

nivel de 5%.
d) Avaliação da textura da crosta e

consistência

interna: Os resultados obtidos na avaliação subjetiva da textu
ra da crosta e consistência interna das amostras obtidas

pelos

dois métodos de congelamento são apresentados na TABELA 11. Pa
ra as duas épocas de armazenamento houve diferença significati
va entre as amostras, ao nível de 5%. A amostra congelada

em

salmoura alcançou maior média entre os provadores, sendo situa
da no conceito "bom" da escala , com textura "ligeiramente

dura

e menos uniforme, mas ainda agradável" para zero dia de armaze
namento. A amostra congelada em túnel com circulação de ar frio
recebeu o conceito "satisfatório" com textura "menos macia, menos

*

n ível

n otas

de 5%

9,6370*
0,7358 n .s.

l,3637n .s.

7,64

6,43

10,2275*

7,43

6,36

60 dias de armazen amento

atribuidas pelos provadores

zero dia de armazen amento

Médias das

significativo ao nível de 5%

= significativo ao

n ao

(provadores)

F

n.s. =

(amostras)

F

·Solução de NaCl a 21%
(rn/m) e a -1s ºc.

TÚnel com ar a -30 ° C
e velocidade de 120m/min

con gelamento

Métodos de

sessenta dias de armazenamento.

ter n a das amostras obtidas pelos dois métodos de con gelamento, aos tempos zero

e

TABELA 11 - Resultados da avaliação subjetiva da textura da crosta e consistência in

V,
I.O
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uniforme, mas ainda atraente" em ambas as epocas de

avaliação.
a

Nota-se uma tendência de melhor aceitação da textura,

ses-

senta dias de armazenamento para as duas amostras, tendo a amos
tra congelada em salmoura alcançado o conceito "excelente"

com

textura "uniformemente macia e crocante". O fato pode ser expl,:!:_
cado pela desidratação superficial das fritas, durante o

arma

zenamento, que provocaria maior crocanticidade da crosta,

em

seu preparo para o consumo. Entre os provadores não houve

di

ferença significativa ao nível d e 5%.
Na avaliação sensorial, os provadores

treinados

em julgamento de batatinhas fritas, avaliaram a crosta superfi
cial das fritas segundo critérios adotados por SPIESS

et

afii

(1975), ou seja, a crosta deve ser uniformemente crocante com o
"miolo" macio, semelhante a textura de batata cozida. A avalia
ção situou a textura da amostra congelada em túnel corno

menos

macia e menos uniforme que a textura da amostra congelada
salmoura, com preferência para a última. Esse fato pode
car os resultados obtidos na determinação objetiva da

expli
textura,

onde a amostra congelada em túnel apresentou um maior valor
força máxima de cizalhamento que

corresponderia a uma

em

de

crosta

mais crocante, segundo ROSS e PORTER (1966). Em realidade, para
o estudo em questão, as maiores forças de cizalhamento exigidas
pelas fritas congeladas em túnel significam uma crosta ffiêilS rija
e nao mais crocante, conforme ficou
sensorial.

demonstrado na

avaliação

61.

5. CONCLUSÕES
O contato direto com uma solução de cloreto de so
°

dio a 21% de concentração (m/m) e à temperatura de -18 c demons
trou ser um processo tecnicamente adequado para

o congelamento

de batatinha (Solanum tub��olum, L.) cultivar Bintje,

conforme

atestam as seguintes informações:

-

- Os tempos de resfriamento e congelamento do pro

duto sao curtos. As fritas levaram 1 minuto para serem resfria°
das de 25 c a -4 ° c e um minuto adicional para atingirem a

temp�

°
ratura de -6,67 c (20 ° F) onde 90% da água já estaria congelada.

Para o congelamento em túnel com ar a -30 ° C,

os tempos

corres

pondentes foram de 2 minutos e 4,5 minutos.
- O rendimento, considerado em termos de massa do
produto semi-frito e congelado por massa de matéria-prima, é con
siderado muito bom

(cerca de 1,5% superior ao método de conge

lamento em túnel).
- O teor de cloreto de sódio (2,34%) e o teor

de

62.
matéria graxa (15,21%) encontrados nas fritas congeladas em sal
moura, embora superiores aos valores apresentados pelas

fritas

congeladas em túnel, estão dentro das exigências do consumidor,
conforme atestam os resultados da avaliação de sabor.
- A avaliação organoléptica das amostras

mostrou

resultados favoráveis para o produto congelado em salmoura,

em

relação ao produto congelado em túnel com ar frio. Quanto à pr�
ferência geral, �ão houve diferença significativa entre as amos
tras, porém a amostra congelada em salmoura foi
cor a zero dia de armazenamento, superior em

superior

sabor a

sessenta

dias de armazenamento e superior em textura em ambas as
de armazenamento avaliadas.

em

epocas

63.

6.
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