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Resumo. Este trabalho teve como objetivo substituir o uso de emulsificantes pela polpa de coco 

verde desidratada em formulação de sorvete sabor chocolate. Foram testadas cinco formulações: 

1) formulação com emulsificante (Padrão); 2) formulação padrão sem emulsificante (Controle); 3) 

formulação padrão sem emulsificante e com a polpa de coco verde desidratada (Polpa); 4) 

formulação padrão com a polpa de coco verde desidratada e sem as gomas (Polpa sem Gomas); 5) 

formulação com a polpa de coco verde desidratada e sem leite e creme de leite (Polpa sem Leite). 

As análises realizadas foram de textura, derretimento e overrun. A análise de overrun indicou que 

o uso da polpa desidratada não deixou o produto mais aerado, pois o produto que apresentou 

melhor incorporação de ar foi o preparado com a formulação padrão. A formulação que 

apresentou maior firmeza foi a da Polpa sem Gomas. Já os perfis das curvas de derretimento 

apresentaram-se semelhantes, sendo que o tempo antes de iniciar o derretimento foi maior no 

produto preparado com a polpa de coco verde. Os resultados obtidos em trabalhos anteriores, 

obtidos com gelados comestíveis desenvolvidos pelo Instituto Mauá de Tecnologia, indicam que a 

adição de polpa in natura produz um efeito diferente do obtido quando se desidrata esse material e 

se aplica nesse tipo de alimento. 

 

Introdução 

 

O consumo de água de coco verde nas cidades do litoral brasileiro é responsável por gerar 

cerca de 70% de lixo sólido dessas localidades (Barroso, 2005), pois dos 2,5 kg de cada fruto, cerca 

de 1,8 kg correspondem à casca e polpa, gerando, portanto, um problema ambiental. Segundo 

Martins e Jesus Jr (2014), o consumo anual de água de coco (in natura e processado) no Brasil é 

estimado em algo entre 100 e 350 milhões de litros. Embora esse consumo ainda corresponda a 

cerca de somente 4% do total de bebidas não alcoólicas consumidas, estima-se que o crescimento 

chegue a 20% ao ano. A perspectiva do aumento do consumo de água de coco gera uma perspectiva 

proporcional do aumento dos resíduos (polpa e casca) dele decorrente. O uso da fibra do coco verde 

em aplicações diversas vem aumentando nos últimos anos, mas o mesmo não ocorre com a polpa. 

Resultados de estudos anteriores (Santana et al., 2011; Kaji et al., 2011) comprovam que a polpa de 

coco verde in natura pode substituir emulsificantes em pão de forma, sorvete e bolo devido as 

proteínas presentes em sua composição. Essas substituições, além de serem benéficas aos 

consumidores intolerantes aos componentes do leite (principalmente lactose), contribuiriam com a 

redução do volume de lixo sólido decorrente da extração da água de coco. Entretanto, a viabilidade 

de se utilizar a polpa in natura como ingrediente é reduzida em função da perecibilidade desse 

material devido, principalmente, à alta atividade de água e à presença de enzimas promotoras do 

escurecimento. Nesse trabalho buscou-se verificar se a polpa desidratada confere ao sorvete as 

características já observadas anteriormente quando foi utilizada a polpa in natura. Para isso, 

aplicou-se a polpa de coco verde desidratada em spray dryer em formulações de gelado comestível. 

 

Material e Métodos 

 

Os frutos foram adquiridos na Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo 

(CEAGESP), empresa pública vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

São provenientes do estado do Espírito Santo (ES). 



A polpa utilizada nesse trabalho foi obtida por meio da extração manual de 1000 frutos de 

coco verde, após a extração da água de coco. A polpa foi homogeneizada, peneirada, termicamente 

tratada (pasteurização) e submetida à secagem por atomização em equipamento Tecnape 

(Piracicaba, SP) modelo SD-05 (Spray Dryer).  

Para verificação da influência da polpa na produção do sorvete, foram testadas cinco 

diferentes formulações, preparadas com base no trabalho desenvolvido por Boscarioli (2010). Os 

ingredientes utilizados foram: com leite integral UHT (marca Parmalat), creme de leite em lata 

(marca Nestlé), água, açúcar refinado (marca União), xarope de glicose (marca Karo), goma 

carragena (marca Kraki), goma guar (marca Danisco), carboximetilcelulose (marca Synth), 

chocolate em pó solúvel (marca Nestlé) e emulsificante comercial (monoglicerídeos de ácidos 

graxos e monoleato de sorbitana de marca Marvigel).  

A primeira formulação foi a de um sorvete de massa tradicional, portanto, preparada com 

emulsificantes (denominada Padrão); a segunda foi a formulação da Padrão preparada sem 

emulsificante (denominada Controle); a terceira foi a formulação do Controle preparada com a 

polpa desidratada (denominada Polpa); a quarta foi a formulação da Polpa, preparada sem os 

polissacarídeos gomas guar, goma carragena e carboximetilcelulose (denominada Polpa sem 

Gomas); a última formulação foi a da Polpa da qual foi retirado o leite e o creme de leite 

(denominada Polpa sem Leite). As formulações estão apresentadas na Tabela 1.  

 

Tabela 1 – Formulações de gelado comestível. 

INGREDIENTES 
Padrão 

   (%) 

Controle 

  (%) 

Polpa 

  (%) 

Polpa sem 

Gomas 

     (%) 

Polpa sem    

Leite 

     (%) 

Leite integral 56,19 59,30 58,13 59,30 0,00 

Creme de leite 17,05 17,09 16,75 17,09 0,00 

Água 0,00 0,00 0,00 0,00 64,00 

Sacarose 12,04 12,06 11,82 12,06 12,06 

Xarope de glicose 3,01 3,02 2,96 3,02 3,02 

Goma carragena 0,20 0,20 0,20 0,00 0,00 

Goma guar 0,20 0,20 0,20 0,00 0,00 

Carmoximetilcelulose 0,10 0,10 0,10 0,00 0,00 

Chocolate 8,03 8,04 7,88 8,04 8,04 

Polpa de coco 0,00 0,00 1,97 2,50 14,00 

Emulsificantes 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Além disso, foram realizadas análises da composição centesimal da polpa in natura, 

conforme metodologia descrita pelas Normas Analíticas do Instituto Adolfo Lutz (2008). 

Quanto ao processo de fabricação, obedeceu à seguinte sequência: os ingredientes foram 

pesados e, após homogeneização dos líquidos (leite e creme de leite) a 40 °C, os demais 

ingredientes foram misturados. Em seguida foi realizada a pasteurização (70 °C por 3 minutos) 

seguida pelo resfriamento. A homogeneização foi realizada com agitador Ultra Turrax, modelo T50, 

(IKA – Labortechnik, Staufen, Germany). A calda foi maturada a 4 °C por cerca de 22 horas. 

Posteriormente foi realizado o batimento com congelamento em uma sorveteira modelo ICE-20 

(Cusinart, East Windsor, NJ, USA) por 20 minutos. A Figura 1 ilustra o fluxograma do processo. 

Após o batimento foram separadas amostras para os ensaios de derretimento, textura e 

overrun.  



Os ensaios de derretimento e de textura foram realizados em triplicata, com cerca de 30 g 

em cada réplica, na temperatura de (22 ±1) °C após armazenamento por 48 horas a -18 °C. A 

análise de overrun foi realizada em cinco réplicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Fluxograma do processo de fabricação do gelado comestível 

 

Para o ensaio de derretimento, foi realizada uma pesagem inicial de amostra congelada que, 

em seguida foi colocada numa peneira de aço de 10 cm de diâmetro, contendo malha com 2 mm de 

abertura. Uma argola foi fixada num suporte universal e a peneira foi colocada sobre a argola, a 

uma altura de cerca de 15 cm acima de uma placa de Petri em repouso sobre o prato de uma balança 

semi-analítica (modelo AS 500C). A figura 2 ilustra o sistema montado para a realização dos 

ensaios de derretimento. Foi anotado o tempo necessário para a primeira gota de amostra fundida 

cair sobre a placa de Petri (cerca de 15 minutos após a amostra ser colocada sobre a peneira). Nesse 

momento, um cronômetro era acionado. Foram realizados registros das massas de 5 em 5 minutos 

até 50 minutos e os resultados foram apresentados por meio de um gráfico. A região mais linear da 

curva obtida foi modelada de acordo com equação de reta, para comparação das taxas de 

derretimento dos produtos obtidos por meio das diferentes formulações. 
 

Leite integral: 590 g 

Aquecimento até 40 ºC 

Goma carragena: 2 g 

Polpa de coco verde: 20 g 

Creme de leite: 170 g 

Chocolate em pó: 80 g Goma guar: 2 g 

Sacarose: 120 g 

Emulsificantes: 2 g 

Carboximetilcelulose: 2 g 

Pasteurização: 70 ºC por 3 minutos 

Maturação a 4 °C por 22 h 

Batimento e congelamento 

Mistura sólida 

Mistura líquida 

Dispersão na mistura líquida a 40 °C 



 
Figura 2 – Ensaio de derretimento 

 

A análise de textura foi realizada em texturômetro (Texture Analyser TA-XT2i SMS). Cada 

amostra congelada foi perfurada por probe de aço cilíndrico de 5 mm resfriado a cada medida, com 

distância ajustada de 55 mm. A força máxima, denominada firmeza do produto, foi medida pelo 

equipamento e registrada.  

A análise de overrun foi realizada por meio da pesagem de um mesmo volume de produto, 

antes (calda) e após o batimento (sorvete). A diferença das massas, que corresponde à calda que foi 

substituída pelo ar incorporado durante o batimento, foi expressa em termos de porcentagem em 

relação à massa do sorvete. 

 

Resultados e Discussão 
 

Composição centesimal da polpa in natura: Os resultados das análises de composição foram 

os seguintes: umidade (90,2 ± 0,2) %; cinzas (0,80 ± 0,04) %; proteínas (2,5 ± 0,4) % e lipídeos 

(0,64 ±0,02) %. O teor de carboidratos, calculado por diferença, corresponde a 5,86 % da polpa. O 

alto teor de água obtido nas análises confirma o baixo grau de maturação, visualmente percebido 

durante a extração da polpa. Os teores de água, cinzas e de carboidratos estão próximos aos 

encontrados por Santana (2012), sendo superior em proteínas e inferior em lipídeos. O alto teor de 

água indica um estágio de maturação próximo a 6-8 meses, por ocasião da colheita. 

Overrun. A formulação Padrão foi a que apresentou maior incorporação de ar, com 48,5% 

de overrun. Quando se removeu o emulsificante (formulação Controle), o overrun reduziu para 

34,5%; resultado já esperado já que o emulsificante possui um papel fundamental nesse parâmetro. 

Quando o emulsificante foi substituído pela polpa de coco verde desidratada (Polpa), a incorporação 

de ar foi reduzida para 21,0%, resultado inesperado já que a incorporação de ar ficou menor do que 

o da formulação sem o emulsificante. É importante mencionar que a adição da polpa alterou 

visivelmente a viscosidade da calda antes do batimento. Esse resultado foi praticamente igual ao 

obtido quando o produto foi formulado com a polpa de coco e sem os emulsificantes e sem as goma 

(Polpa sem Gomas), com overrun de 20,0 %. Entretanto, quando o produto foi formulado 

removendo-se os emulsificantes, os polissacarídeos, o leite e o creme de leite (Polpa sem Leite), o 

resultado foi de 34,0% de incorporação de ar, apresentando-se inferior à da formulação Padrão, mas 

superior a todas as demais. Isso indica que a polpa de coco verde desidratada pode substituir os 

polissacarídeos e os emulsificantes, embora os dados sejam insuficientes para estimar quantidades 

ideais nessa substituição. Esse valor inferior ao do Controle pode ter sido decorrente da 

desnaturação das proteínas no processo de secagem da polpa. No estudo realizado por Santana 

(2012) verificou-se que as proteínas, especificamente as albuminas e globulinas, são importantes na 

incorporação de ar. 

Textura. Os resultados de textura estão apresentados na Figura 3. Pode se observar que o 

Polpa sem Leite apresentou-se mais firme do que os três primeiros. Já o preparado apenas com a 

Polpa de coco verde apresentou-se mais macio que os demais, esse resultado não era o esperado, já 



que o Padrão foi justamente o que apresentou overrun mais alto e espera-se que o produto que 

permitiu maior incorporação de ar se apresentasse mais macio. 
 

 

Figura 3 – Firmeza dos sorvetes 

 

Perfil de derretimento. Os resultados de derretimento estão apresentados a seguir, na 

Figura 4.  

 

Figura 4 – Curva de derretimento (%) 

 

A taxa de derretimento foi estimada por meio de regressão linear dos pontos experimentais e 

é similar para os cinco produtos, confirmada pelos coeficientes angulares das retas obtidas por meio 

de regressão linear, apresentadas a seguir na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Equações das retas do perfil de derretimento 

Formulação Equação da reta 

Padrão y = 3,5757x – 59,057 

Controle y = 3,4939x – 63,926 

Polpa y = 3,5711x – 69,909 

Polpa sem Gomas y = 3,0635x – 60,068 

Polpa sem Leite y = 3,9124x – 89,786 

 

Os coeficientes angulares indicam que as gomas e os ingredientes lácteos alteram a taxa de 

derretimento do produto, pois o produto formulado sem as gomas apresentou uma taxa mais baixa e 

quando se retirou o leite e o creme de leite a taxa de derretimento ficou mais alta. Os produtos 

formulados com a polpa resistiram por mais tempo ao derretimento, confirmado pelo maior tempo 

para que o início do derretimento ocorresse. Essa característica é desejável a esse tipo de produto. 



 

Conclusão 

 

A polpa apresentou poder emulsificante, porém abaixo do esperado. Todos os produtos 

formulados sem emulsificantes e com a polpa de coco verde desidratada demoraram mais tempo 

para iniciar seu derretimento, o que é desejável em gelados comestíveis. São necessários mais 

ensaios para verificar se é possível atingir o mesmo resultado obtido com a formulação Controle, 

alterando-se as proporções entre os ingredientes.  
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