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Objetivos: Desenvolver e caracterizar creme de mandioquinha produzido em 

trocador de calor de superfície raspada, observando alterações reológicas e de 

textura quando submetida a ciclos de congelamento e descongelamento e variações 

de formulação e processamento. 

Resumo. Considerando uma formulação básica de sorvete desenvolveu-se uma 

sopa creme de mandioquinha ou batata-baroa (Arracacia xanthorrhiza), acrescida de 

creme de leite ou azeite de oliva e espessante, congelada em trocador de calor de 

superfície raspada a fim de manter as características de um creme tradicional. 

Verificou-se a homogeneidade e a não liberação de água no produto. O 

comportamento reológico foi descrito segundo o modelo da Lei de Potência. A 

análise de textura indicou que a variação de gordura na formulação apresentou 

mínima interferência nos parâmetros de firmeza, consistência, índice de viscosidade 

e coesividade. Foram realizados ciclos de congelamento e descongelamento a fim 

de simular o transporte do produto até o consumidor. Observou-se variação entre o 

segundo e o terceiro ciclo da formulação com óleo vegetal no parâmetro firmeza, de 

0,478 N a 0,587 N. 

1. Introdução 

A demanda por alimentos práticos e econômicos tem crescido de acordo com as 

alterações e evoluções comportamentais da sociedade (Souza et al., 2008), sendo 

necessário que a indústria alimentícia acompanhe este desenvolvimento (Córdoba, 

Wang e Sgarbieri, 1994). Sopas e cremes são alimentos práticos e baratos (Franco, 

2011) e estão presentes na alimentação das pessoas desde os primórdios da 

humanidade. Fizeram parte do surgimento dos primeiros restaurantes em meados 

do século XVII (Nicastro, 2013) e apesar de não estarem entre os alimentos mais 

consumidos no Brasil (Souza et al., 2008), entre 2003 e 2011 sua comercialização 

apresentou significativa estabilidade (Franco, 2011). Em geral, essas sopas são 

comercializadas em pó ou em líquidos concentrados, os quais demandam maior 

tempo de preparo em relação à primeira variedade (Touba, 1972). 

Sorvetes apresentam aspecto fluido como o de sopas quando derretidos. Este 

alimento congelado é comumente processado em trocador de calor de superfície 

raspada e o ar é incorporado ao produto, promovendo sua cremosidade (Tharps, 

2009). No congelamento, é de extrema importância a velocidade como este é 



realizado visto que interfere diretamente na nucleação e crescimento dos cristais de 

gelo. No congelamento realizado em câmara fria ou freezer convencional, os cristais 

tornam-se maiores ocasionando ruptura das células do alimento, promovendo a 

exsudação de água (Prentice-Hernández e Colla, 2003), o que pouco ocorre nos 

produtos congelados em trocador de calor superfície raspada (Tharps, 2009).  

O congelamento lento aplicado às sopas congeladas favorece a liberação de água, 

fator preocupante para pessoas com dificuldade de deglutição ocasionada 

habitualmente por distúrbios neurológicos, visto que estas podem aspirar ao líquido 

sobrenadante, ocasionando tosse, asfixia, entre outros problemas pulmonares 

(Padovani et al., 2007). Pessoas na condição de disfagia, devido à dificuldade de 

alimentação necessitam de uma dieta com espessantes em diferentes 

concentrações de acordo com sua condição alimentar (Schimdt e Oliveira, 2014).  

Considerando a necessidade de alimentos de qualidade que sejam prontos ou de 

rápido preparo para atender pessoas na condição de disfagia e o processo de 

obtenção do sorvete, o objetivo do trabalho foi desenvolver uma sopa creme de 

mandioquinha congelada em trocador de superfície raspada e em câmara fria a -

18 °C com a finalidade de verificar a influência destes diferentes processos no 

produto após ciclos de congelamento e descongelamento e avaliar a substituição de 

gordura animal por óleo vegetal e a adição de espessante. 

2. Metodologia 

Esta seção apresenta os materiais e as metodologias utilizadas para execução do 

projeto, bem como as análises realizadas na sopa creme de mandioquinha também 

conhecida como batata-baroa (Arracacia xanthorrhiza). 

2.1 Formulação 

Para obter cremosidade semelhante à de sorvetes, foi utilizado o creme de leite 

fresco (Fazenda) no primeiro ensaio (P0/ P1). Posteriormente, foram realizados 

ensaios com adição de óleo vegetal e espessante para disfágicos (amido modificado 

Espessa Mais, MaisCare) (P2 e P3) e verificou-se as variações reológicas e de 

textura. Além disso, para estudar a influência do tipo de congelamento, a formulação 

(P0) também foi congelada em câmara fria a -18°C. A Tabela 1 apresenta as 

formulações estudadas. 

 



Tabela 1 – Formulação da sopa creme de mandioquinha (P0: creme de leite e 
congelada em câmara fria a -18 °C, P1: creme de leite e congelado em trocador de 
calor de superfície raspada, P2 e P3: óleo vegetal, amido modificado com 
concentrações de 1,8 e 0,9 % respectivamente e congelado em trocador de calor de 
superfície raspada). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

2.2 Fluxograma de processo 

A Figura 1 exemplifica as etapas do processo de fabricação da sopa creme de 

mandioquinha. Após recepção, higienização e preparo do creme foi realizada a 

etapa de pasteurização, na qual o produto permaneceu a 90 °C durante 1 minuto 

(Snyder, 1997) a fim de eliminar possíveis patogênicos e deteriorantes. Na 

sequência, P0 foi levada à câmara fria e P1, P2 e P3 passaram por um processo de 

congelamento em trocador de calor de superfície raspada até -6°C. Os dois 

procedimentos, a pasteurização e o congelamento com incorporação de ar, foram 

realizados no equipamento trocador de calor de superfície raspada, Sorveteira 

(Telme). Foi acoplado um termopar (MadgeTech) aos potes da sopa creme para 

acompanhar o histórico de temperatura ao longo das primeiras horas na câmara fria 

a -18 °C. 

2.3 Ciclos de congelamento e descongelamento 

O produto foi submetido a três ciclos de congelamento e descongelamento para 

observar alterações decorrentes do percurso do mesmo desde a fábrica até o 

consumidor, ou seja, o primeiro derretimento parcial ou total ocorreria no transporte 

do creme de mandioquinha até o mercado, o segundo do mercado ao consumidor e 

o terceiro seria o descongelamento intencional para consumo.  

Formulação  P0/P1 P2 P3 

Ingrediente (%) (%) (%) 

Mandioquinha cozida 44,7 46,2 46,6 

Creme de Leite 10 - - 

Azeite de Oliva - 5,2 5,2 

Água 44,7 46,2 46,6 

Temperos 0,1 0,1 0,1 

Sal 0,5 0,5 0,5 

Espessante - 1,8 0,9 



Dessa forma, o creme congelado foi exposto a condições indesejáveis como 

congelamento lento em freezer horizontal a -18°C e descongelamento em ambientes 

a 30 °C (Estufa, FRILUX), para que posteriormente fossem analisados seus 

aspectos reológicos e de textura. Também foram observadas, por meio de termopar 

(Madgtech), as oscilações de temperatura no decorrer do tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Etapas de produção da sopa creme de mandioquinha. 
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2.4 Análises 

As análises permitiram estudar as variações da sopa creme congelada em relação à 

formulação, aos ciclos de congelamento e descongelamento e ao tipo de 

processamento. 

2.4.1 Composição centesimal 

Foram analisados os teores de proteínas pelo método de Kjeldahl (IAL, 2004), 

cinzas por incineração em mufla a 550 °C (IAL, 2004), lipídeos por adaptação do 

método de Bligh Dyer (IAL, 2004), carboidratos por diferença e umidade em medidor 

de umidade SHIMADZU. Todas as análises foram realizadas em triplicata. 

2.4.2  Reologia 

O equipamento utilizado para esta análise foi o Reômetro digital DV3T-LV Extra 

(Brookfield, Stoughton, EUA) com auxílio do software Rheocalc T Versão: 1.2.19 

para ajuste de modelos de literatura e obtenção dos parâmetros reológicos das 

amostras. Este era interligado a um banho a 30 °C que mantinha a amostra nas 

mesmas condições de temperatura no decorrer da análise. Foram utilizados dois 

sensores de cisalhamento, o SC4-34 (para P0) e o SC4-25 (para P1, P2 e P3). A 

velocidade variou entre 20 a 200 rpm, o que corresponde a taxa de cisalhamento 

variando de 4,4 a 44 s−1, entretanto nem todas as amostras de P0 se adequaram a 

esta definição. As análises foram realizadas em duplicata. 

O modelo geral de caracterização dos fluidos é expresso por: 𝜏 =  𝜏0 + 𝑘 ∙ �̇�𝑛·, na 

qual 𝜏 é a tensão de cisalhamento (𝑃𝑎), 𝜏0 é a tensão de cisalhamento inicial, k é o 

índice de consistência (𝑃𝑎 ∙ 𝑠𝑛), �̇� é a taxa de cisalhamento (𝑠−1) e n é o índice de 

comportamento do fluido. O ajuste foi feito pela Lei de Potência, podendo ser 

expressa como: 𝜏 = 𝑘 ∙ �̇�𝑛. Em contrapartida, a formulação congelada em câmara 

fria foi adaptada pela Lei de Newton. Com isso, foram verificados os parâmetros 

reológicos. 

2.4.3 Textura 

A textura do creme foi analisada no analisador de textura HD Plus Upgrade da 

marca Stable Micro Systems (Surrey, UK) com o software Exponent Lite v. 6.1.4.0. 

Esta análise foi adaptada do método Tomato Ketchup (força por compressão, 

velocidade de pré-teste de 1,0 mm/ s, velocidade de teste 1,0 mm/ s, pós-teste de 



1,0 mm/ s e distância de 30 mm) (SMS, 2012).  As análises foram realizadas em 

duplicata. A partir da curva de força pelo tempo (Figura 2) foi possível analisar os 

parâmetros de firmeza (dureza/maciez do alimento), consistência (alimento fluido ou 

espesso), coesividade (habilidade das moléculas se manterem unidas) e índice de 

viscosidade (aproximação do fluido ao modelo newtoniano) das sopas creme 

estudadas. 

 

Figura 2 – Exemplo de curva de força pelo tempo da análise de textura (SMS, 2012). 

2.4.4 Atividade de água (Aw) 

A atividade de água foi determinada no equipamento AQUALAB, com controle 

interno de temperatura, capaz de quantifica-la por ponto de orvalho. As análises 

foram realizadas em triplicata. 

2.4.5 Estatística 

A análise de variância (ANOVA) e o teste de Tukey foram realizados no programa 

MINITAB com uma significância de 5 %. 

  



3. Resultados e desenvolvimento 

Os resultados de composição centesimal e atividade de água para as diferentes 

formulações estudadas estão apresentados na Tabela 2. 

Tabela 2 – Resultados de composição centesimal e atividade de água. 

Formulação P0/P1(%) P2(%) P3(%) 

Umidade 85,67a 83,40b 84,13c 

Proteína 0,48 a 0,15 b 0,14 b 

Lipídios 3,93b 4,61a 4,21ab 

Cinzas 0,85a 0,82a 0,84a 

Carboidratos 9,07 11,02 10,98 

Aw 0,994a 0,996a 0,996a 

* resultados com a mesma letra na linha não apresentam diferença 
significativa. 

A atividade de água não apresentou diferença significativa em relação à formulação, 

assim como o teor de cinzas. Em relação aos lipídios, observou-se diferença 

significativa entre P0/P1 e P2, ocasionada pela substituição do creme de leite, uma 

vez que o azeite apresenta maior concentração de ácidos graxos. Já o teor de 

proteínas apresentou diferença relevante explicada pelas caseínas presentes no 

creme de leite. 

Os resultados obtidos na análise de textura estão apresentados na Tabela 3 e de 

reologia na Tabela 4. A Figura 3 mostra um exemplo da queda nos parâmetros 

reológicos no decorrer dos ciclos de congelamento e descongelamento e que 

visualmente não foram observados no produto. 

 

Figura 3 – Curvas de tensão por taxa de cisalhamento da formulação P2 com óleo 
vegetal  e espessante 1,8%. 
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O descongelamento foi realizado até a temperatura interior atingir 20 °C, o que 

correspondeu a um período de 167,5 minutos. 

Tabela 3 – Resultados de Firmeza, Consistência, Coesividade e Índice de 
viscosidade da análise de textura. 

 Firmeza (N)    

 Fresco 1° Ciclo 2° Ciclo 3° Ciclo 

P0 0,2415 bB 0,2495 bA 0,2760 aC 0,2630 abC 

P1 0,2415 bB 0,2630 bA 0,3055 aBC 0,3170 aC 

P2 0,2700 cA 0,2255 cB 0,4780 bA 0,5865 aB 

P3 0,2785 cA 0,2250 dB 0,3605 bB 0,4545 aA 

 Consistência (N∙s) 

 Fresco 1° Ciclo 2° Ciclo 3° Ciclo 

P0 6,2965 aB 6,3765 aA 6,7565 aC 6,2790 aC 

P1 6,2965 bB 6,6660 bA 7,7565 aBC 8,0000 aC 

P2 6,9700 bA 5,6970 bB 12,2770 aA 15,0110 aA 

P3 7,2045 cA 5,6890 dB 9,0175 bB 11,4120 aB  

 Coesividade (N) 

 Fresco 1° Ciclo 2° Ciclo 3° Ciclo 

P0 -0,1445 aA -0,1450 aAB -0,1430 aA -0,1280 aA 

P1 -0,1445 aA -0,1500 aB -0,1705 aA -0,1720 aAB 

P2 -0,1560 aA -0,1405 aAB -0,2785 bC -0,3575 bC 

P3 -0,1580 bA -0,1350 aA -0,2025 cB -0,2455 dB 

 Índice de Viscosidade (N∙s) 

 Fresco 1° Ciclo 2° Ciclo 3° Ciclo 

P0 -0,972 aA -0,798 aA -0,932 aA -0,348 aA 

P1 -0,972 aA -1,768 bB -2,310 bB -2,343 bA 

P2 -1,708 aB -1,355 aAB -6,309 bC -8,480 bC 

P3 -1,892 bB -1,017 aA -3,387 cB -5,409 dB 

* resultados com mesmas letras maiúsculas na coluna e minúsculas na linha 
não apresentam diferença significativa.  

 

A variação nos parâmetros de textura ocorreu principalmente entre formulações do 

que entre ciclos de congelamento e descongelamento.  

 



Tabela 4 – Parâmetros reológicos obtidos a partir do modelo de Lei de Potência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* resultados com mesmas letras maiúsculas na coluna e minúsculas na 
linha não apresentam diferença significativa.  

 

O comportamento reológico das formulações estudadas ajustou-se ao modelo de Lei 

de Potência. A formulação P0 não foi apresentada por ser ajustada à Lei de Newton. 

 

4. Considerações finais 

Os resultados confirmaram as premissas iniciais de que o congelamento em trocador 

de calor de superfície raspada apresenta eficiência superior ao congelamento lento 

em câmara fria a -18 °C. Análises de reologia e textura indicaram que o produto 

retratou baixa variação entre os ciclos de congelamento, com exceção da 

formulação P0 que apresentou significativa separação de água. A origem da gordura 

não prejudicou as características do creme de mandioquinha e o espessante 

melhorou a textura. Já em relação à composição centesimal verificou-se que se trata 

de um produto com baixo teor de proteínas, ou seja, se este fosse comercializado a 

pessoas com disfagia seria necessária uma suplementação proteica.  

 

 k (𝑷𝒂 ∙ 𝒔𝒏)    

 Fresco 1° Ciclo 2° Ciclo 3° Ciclo 

P1 6,915 aB 6,449 aC 4,633 aB 6,216 aA 

P2 10,225 aA 9,126 aA 11,078 aA 11,024 aA 

P3 9,705 aA 8,465 bB 9,744 aA 9,705 aA 

 n     

 Fresco 1° Ciclo 2° Ciclo 3° Ciclo 

P1 0,347 aB 0,540 aA 0,570 aA 0,456 aA 

P2 0,570 aA 0,553 aA 0,461 aAB 0,305 bA 

P3 0,537 aA 0,540 aA 0,409 bB 0,311 cA 

 R²    

 Fresco 1° Ciclo 2° Ciclo 3° Ciclo 

P1 0,9912 aA 0,9996 aA 0,9951 aA 0,9772 aA 

P2 0,9999 aA 0,9981 aB 0,9950 abA 0,9889 bA 

P3 0,9998 aA 0,9986 abB 0,9973 bA  0,9908 cA 
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