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RESUMO 

 

Radicais livres, espécies reativas de oxigênio e nitrogênio são pró-oxidantes produzidos em 

diversos processos endógenos. Se a produção em excesso não for controlada por mecanismos 

antioxidantes, podem causar dano estrutural e/ou funcional nas células, enzimas e material 

genético. O estresse oxidativo, resultado do aumento da taxa de oxidação, é reconhecido 

como um importante fenômeno no desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis 

(DCNT). Nesse sentido, compostos bioativos veiculados por alimentos representam um 

mecanismo exógeno para redução do risco de DCNT. A manga é a principal fruta exportada 

pelo Brasil (terceiro maior produtor), sendo consumida mundialmente in natura ou 

processada. Seu processamento gera quantidade significativa de resíduos e estudos 

demonstram a elevada concentração de compostos bioativos no caroço e na casca. Sendo 

assim, o objetivo deste trabalho foi desenvolver biscoitos enriquecidos com farinha de caroço 

de manga (FCM), como estratégia para veicular substâncias bioativas e promover o 

aproveitamento de resíduos agroindustriais. Após o despolpamento da manga, os caroços 

foram liofilizados e moídos para a produção da farinha. Foram desenvolvidos três biscoitos, 

sendo: controle (sem farinha do caroço), 50% de substituição de farinha de arroz (FA) por 

FCM e 75% de substituição de FA por FCM. A caracterização centesimal dos biscoitos foi 

determinada segundo o Instituto Adolfo Lutz e fibras em detergente neutro, segundo método 

de Van Soest. Os fenólicos totais foram determinados através de método espectrofotométrico 

(ensaio Folin-Ciocalteu), a partir de extratos em acetona:água (1:1, v/v) e  metanol. A 

capacidade antioxidante foi determinada segundo os métodos de Oxygen Radical Antioxidant 

Capacity (ORAC) e Trolox Equivalent Antioxidant Capacity (TEAC), a partir de extrato em 

acetona:água (1:1, v/v). A análise sensorial consistiu nos testes de escala hedônica, intenção 

de compra e ordenação-preferência. Em relação à composição centesimal, observou-se um 

aumento no teor de fibras nas formulações contendo FCM. Houve um aumento no conteúdo 

de compostos fenólicos e atividade antioxidante dos biscoitos com incorporação da FCM. 

Todos os biscoitos apresentaram índice de aceitação maior de 70%, indicando que as 

formulações foram bem aceitas pelos consumidores. A adição da FCM na formulação do 

biscoito demonstrou o potencial da utilização desse subproduto para o desenvolvimento de 

alimento rico em substâncias fenólicas, agregando propriedades benéficas ao alimento e valor 

ao resíduo agroindustrial. 

 

Palavras-chave: Manga, caroço de manga, estresse oxidativo e resíduos agroindustriais. 
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ABSTRACT 

 

Free radicals and reactive oxygen and nitrogen species are pro-oxidants produced in 

endogenous processes. If the overage production not controlled by antioxidant mechanisms 

may cause structural and/or functional damage to cells, enzymes and genetic material. 

Oxidative stress a result of increased oxidation rate is recognized as an important 

phenomenon in the development of Chronic Non-Communicable Diseases (NDC). Therefore, 

bioactive compounds carried by food are an exogenous mechanism for reducing the risk of 

NDC. The mango consumed worldwide in natura or processed is the main fruit exported by 

Brazil (recognized as the third largest producer). The processing generates significant 

quantities of residue and studies demonstrate the high concentration of bioactive compounds 

in the seed and skin. Therefore, the aim of this study was to develop cookies enriched with 

mango seed flour (MSF) as a strategy for delivering bioactive substances and promote the use 

of agro-industrial residue. After mango pulping, the seeds were lyophilized and milled to 

produce flour. Three cookies were developed as follows: Control (without seed flour), 50% of 

rice flour (RF) substituted by MSF and 75% RF substituted by MSF. The chemical 

characterization of cookies was according to  Adolfo Lutz Institute and neutral detergent 

fiber, according to Van Soest method. Total phenolics were determined by spectrophotometric 

method (Folin-Ciocalteu test) from extracts of acetone:water (1:1, v/v) and methanol. The 

antioxidant capacity was determined according to the methods of Oxygen Radical Antioxidant 

Capacity (ORAC) e Trolox Equivalent Antioxidant Capacity (TEAC), from the extract in 

acetone:water (1:1, v/v). Sensory analysis was performed using hedonic scale testing, 

purchase intent and sorting-preference. In respect to composition there was an increase in 

fiber content in the formulations containing MSF. We observed an increase in the content of 

phenolic compounds and antioxidant activity of the cookies with the addition of MSF. All 

cookies showed higher acceptance (rate of 70%), indicating the formulations were well 

accepted by consumers. Addition of MSF in the cookies formulation demonstrates the 

potential of using this byproduct on the development of food rich in phenolic substances, 

adding to food product beneficial properties and value to the agro-industrial residue. 

 

Key words: Mango, mango seed, oxidative stress and agroindustrial waste. 
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1 INTRODUÇÃO   

 

 

O estresse oxidativo é decorrente dos efeitos biologicamente deletérios dos radicais 

livres, que são moléculas, átomos ou íons com elétrons desemparelhados, altamente instáveis 

e ativos para reações químicas com outras biomoléculas como Ácido Desoxirribonucleico 

(DNA), proteínas e lipídios. Ocasionam lesões oxidativas e danos estruturais prejudicando as 

funções celulares, podendo estar relacionados ao desenvolvimento de Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis (DCNT), tais como, doenças cardiovasculares, metabólicas, 

neurodegenerativas, renais e câncer (ASLANI; GHOBADI, 2016; VALKO et al., 2016). 

Os radicais livres são gerados tanto endogenamente, como consequência dos processos 

metabólicos normais, bem como por fatores externos como tabagismo, poluentes ambientais, 

drogas, metais tóxicos e dieta. O estresse oxidativo ocorre quando há um desequilíbrio entre o 

balanço pró-oxidante/antioxidante, em prol da situação pró-oxidante, levando aos danos nas 

biomoléculas (IMAI; CHANG; NAKANO, 2009). Os antioxidantes são responsáveis por 

retardarem ou inibirem os danos causados pelos radicais livres, podendo estes serem 

enzimáticos ou não enzimáticos, tais como: ácido ascórbico (vitamina C), α-tocoferol 

(vitamina E), compostos fenólicos (CF) e carotenoideis (ASLANI; GHOBADI, 2016; 

VALKO et al., 2016). 

Os vegetais contêm uma variedade de compostos com ação antioxidante que podem 

ser usados na medicina, tais como os CF (ácidos fenólicos, flavonoides, quinonas, cumarinas, 

lignanas, ligninas, estilbenos e taninos), os compostos nitrogenados (alcalóides, aminas e 

betalaínas), as vitaminas e os terpenoides (incluindo carotenoides), dentre outros, com 

excelente ação sobre os radicais livres (CAI et al., 2004; HUANG et al., 2007; KÄHKÖNEN 

et al., 1999; ZHENG; WANG, 2001). 

A manga é a principal fruta exportada pelo Brasil, a níveis de receita gerada em 2014 

correspondendo a US$ 163.727.732. Com relação ao volume de exportação (133,033 mil 

toneladas), ela ocupa o segundo lugar, ampliando o quantitativo em 9,04% em 2014, ficando 

atrás do melão (REETZ et al., 2015). 

Além da cor atrativa e características sensoriais agradáveis, os conteúdos de ácido 

ascórbico, carotenoides e CF (substâncias com potenciais antioxidantes) são características 

intrínsecas da manga (ROBLES-SÁNCHEZ et al., 2009). 

O processamento da manga gera uma quantidade significativa de subprodutos, tais 

como cascas e sementes, que dependendo do cultivo e dos produtos elaborados, representam 
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de 35% a 60% do peso total da fruta, aproximadamente (LARRAURI et al., 1996; AYALA-

ZAVALA et al., 2011). Estes subprodutos apresentam elevada atividade antioxidante 

atribuída ao seu alto teor de compostos bioativos tais como CF, carotenoides, tocoferóis e 

esteróis (RAO et al., 2012; ABDALLA et al, 2007; MASIBO; HE, 2008).  

Uma alternativa que tem mostrado viabilidade tecnológica e econômica para utilização 

desses subprodutos é o enriquecimento de produtos de alta aceitação e consumo dentro da 

população, como por exemplo, biscoitos e bolos (AQUINO et al., 2010; CARVALHO et al., 

2012; MACAGNAN et al., 2014).  

O processamento da manga leva a geração de resíduos agroindustriais, que causam 

impactos ambientais, justificando a busca por formas alternativas de utilização da matéria 

orgânica gerada, visto que o descarte desses resíduos também corresponde à eliminação de 

compostos bioativos importantes, como as substâncias fenólicas concentradas principalmente 

no caroço e casca da fruta. Desse modo, a proposta de incorporação da farinha integral de 

caroço de manga em alimentos pode promover um incremento de compostos bioativos, 

contribuindo para a prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, para a diminuição da 

geração de resíduos orgânicos, além de agregar valor comercial ao resíduo. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

Desenvolver biscoitos enriquecidos com farinha de caroço de manga, como estratégia 

para veicular substâncias bioativas e promover o aproveitamento de resíduos agroindustriais. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Elaborar farinha integral de caroço de manga; 

 

 Formular biscoitos com substituição de farinha de arroz por farinha de caroço de 

manga;  

 

 Avaliar a composição centesimal dos biscoitos elaborados;  

 

 Determinar a concentração de fenólicos totais e a capacidade antioxidante dos 

biscoitos; 

 

 Avaliar sensorialmente os biscoitos quanto a aceitação e a preferência dos provadores. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

3.1 ESTRESSE OXIDATIVO 

 

 

O estresse oxidativo refere-se aos efeitos biologicamente prejudiciais dos radicais 

livres (VALKO et al., 2007), moléculas altamente reativas, que procuram estabilidade por 

meio de emparelhamento de elétrons com biomoléculas tais como proteínas, lipídios e DNA 

em células saudáveis. Essa reação leva à dano estrutural e/ou funcional nas células, enzimas e 

material genético (HAZRA; BISWAS; MANDAL, 2008; CHEN, et al., 2012), especialmente 

quando a produção destes radicais livres supera a capacidade antioxidante em um sistema 

vivo (BARREIROS; DAVID; DAVID, 2006). 

Esses radicais livres são gerados endogenamente por meio de atividades metabólicas 

normais, estilo de vida e dieta. O estresse oxidativo ocorre como um desequilíbrio entre o 

balanço pró-oxidante/antioxidante, em favor da situação pró-oxidante, promovendo um dano 

potencial. O dano oxidativo que as biomoléculas sofrem está relacionado com um grande 

número de DCNT, incluindo doenças cardiovasculares, doenças neurodegenerativas e câncer. 

Deste modo, existe uma forte evidência de que este dano pode contribuir para uma série de 

doenças crônicas e inflamatórias (IMAI; CHANG; NAKANO, 2009). 

O estresse oxidativo é então reconhecido como um fenômeno importante no 

desenvolvimento de doenças crônicas, como doenças inflamatórias e do coração, hipertensão 

arterial e alguns tipos de câncer (TAPIA et al., 2004). Além disso, pode provocar o 

envelhecimento humano e doenças degenerativas, esclerose múltipla, doença de Parkinson, 

doença autoimune e demência senil (THÉRIAULT et al., 2005).  

Radicais livres são átomos ou moléculas produzidos continuamente durante os 

processos metabólicos e atuam como mediadores para a transferência de elétrons em várias 

reações bioquímicas, desempenhando funções relevantes ao metabolismo (BAE, et al., 1999), 

ou seja, a produção de radicais livres é um processo normal do metabolismo aeróbio e estes 

executam uma série de funções fisiológicas na sinalização celular e na defesa contra 

patógenos (VALKO et al., 2007). Durante os processos de transferência de elétrons 

envolvidos no metabolismo celular, ocorre a formação de espécies químicas com elétrons não 

pareados em sua última camada eletrônica (FANG; YANG; WU, 2002). É justamente o 

número ímpar de elétrons na última camada, variando entre um ou mais elétrons, que confere 
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enorme instabilidade e reatividade aos radicais livres e uma meia vida muito curta 

(BIANCHI; ANTUNES, 1999). 

A maioria destes radicais livres é proveniente do metabolismo do oxigênio, sendo 

classificados por alguns autores, como Espécies Reativas de Oxigênio (ERO), ou formas 

reativas de oxigênio para designar esses átomos derivados do oxigênio que nem sempre 

apresentam elétrons desemparelhados na última camada, mas que são potenciais agentes 

reativos e prejudiciais à saúde (HALLIWELL, 1996; FERREIRA; MATSUBARA, 1997; 

FINKEL; HOLBROOK, 2000; RUBIN, 2006). Todavia, existem também Espécies Reativas 

de Nitrogênio (ERN) e espécies reativas de cloro, que possuem as mesmas propriedades das 

ERO produzidas em animais e humanos, sob certas condições fisiológicas e patológicas, 

porém, em menores quantidades (HALLIWELL, 1996; FANG; YANG; WU, 2002). 

O oxigênio (O2) é utilizado pelas células quando ativado como espécies reativas de 

oxigênio e são necessários para diversas funções celulares importantes, sendo assim, são 

essenciais à vida da maioria dos organismos. Porém, em casos de liberação excessiva, 

possuem efeitos deletérios sobrecarregando os mecanismos antioxidantes reguladores. 

Quando produzidas em excesso, se não forem controlados pelos sistemas antioxidantes, as 

ERO e ERN podem causar danos em todos os componentes celulares resultando em 

comprometimento estrutural e/ou funcional (PREISER, 2012),  

A presença de certas substâncias que agem como antioxidante ou sequestrador de 

radicais livres pode proteger o corpo contra os efeitos do estresse oxidativo. Assim, os 

antioxidantes desempenham um papel importante na proteção das células contra os danos 

oxidativos causados por ERO (KHAN et al., 2005) . 

Os antioxidantes podem ser definidos como substâncias capazes de retardar ou inibir a 

oxidação de substratos oxidáveis, podendo estes serem enzimáticos ou não enzimáticos , tais 

como: α-tocoferol (vitamina E), β-caroteno, ascorbato (vitamina C) e os CF como os 

flavonoides (HALLIWELL, 2001; SOUSA et al., 2007). O consumo de antioxidantes 

naturais, presentes na maioria dos vegetais, que inibem a formação de radicais livres, tem sido 

associado a uma menor incidência de doenças relacionadas com o estresse oxidativo 

(DROGE, 2002). 

Os vegetais contêm uma variedade de compostos com ação antioxidante que podem 

ser usados na medicina, tais como os CF (ácidos fenólicos, flavonoides, quinonas, cumarinas, 

lignanas, ligninas, estilbenos e taninos), os compostos nitrogenados (alcalóides, aminas e 

betalaínas), as vitaminas e os terpenoides (incluindo carotenoides), dentre outros, com 

excelente ação sobre os radicais livres (CAI et al., 2004; HUANG et al., 2007; KÄHKÖNEN 
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et al., 1999; ZHENG; WANG, 2001). Neste sentido, o consumo de frutas e hortaliças tem 

sido associado com uma menor incidência de mortalidade por diversas DCNT e doenças 

degenerativas como o câncer e as doenças cardiovasculares e cerebrovasculares justamente 

devido à presença de tais componentes antioxidantes (PEREIRA; VIDAL; CONSTANT, 

2009). Potter (1997) revisou 200 estudos epidemiológicos, a maioria dos quais mostraram um 

efeito protetor do aumento da ingestão de frutas e hortaliças e concluíram que o alto conteúdo 

de antioxidantes polifenólicos em frutas e hortaliças é provavelmente o principal fator 

responsável pelos efeitos benéficos. 

O interesse em compostos bioativos de frutas e hortaliças é crescente devido ao seu 

suposto papel na prevenção de envelhecimento e doenças como diabetes, câncer, acidente 

vascular cerebral e artrite. Por isso, as pesquisas sobre os efeitos biológicos dos compostos 

bioativos de origem natural na modulação de ERO têm sido de grande importância (CANTIN; 

MORENO; GOGORCENA, 2009; KUROSUMI et al., 2007). 

Os CF são um grupo diverso de moléculas bioativas classificados como metabólitos 

secundários de plantas e possuem grande diversidade de estruturas e funções. São 

classificados em compostos solúveis em água (ácidos fenólicos, fenilpropanóides, flavonóides 

e quinonas) e compostos insolúveis em água (taninos condensados, lignina e ácidos 

hidroxicinâmicos) (RISPAIL et al., 2005 apud HAMINIUK et al., 2012). Estes compostos são 

antioxidantes, eles doam um elétron para o radical livre a fim de convertê-lo em uma 

molécula inócua (HAMINIUK et al., 2012). 

Segundo Luo et al. (2011), os CF podem participar de ação protetora contra a ação 

nociva das EROs, e, os efeitos biológicos dos CF são atividades antioxidantes, antiviral, 

antimicrobiana, antitumoral e antibacteriana. 

 

 

3.2 MANGA 

 

 

3.2.1 Aspectos gerais da produção de manga 

 

 

Segundo a publicação do Anuário Brasileiro da Fruticultura 2015, o mundo todo 

produz mais de 800 milhões de toneladas de frutas por ano. O Brasil é o terceiro colocado no 

ranking das principais nações produtoras, seguido da China e da Índia. A fruticultura 

brasileira ocupa 2 milhões de hectares e gera mais de 5 milhões de empregos no campo. 

Conforme levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a produção 
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brasileira de frutas em 2013 (último ano com dados oficiais disponíveis) somou 41,6 milhões 

de toneladas, 1,8% a mais do que em 2012 (REETZ et al., 2015). 

  A mangueira (Mangifera indica L.) é uma planta da família Anacardiaceae, oriunda 

das florestas do Sul e Sudeste da Ásia (CUNHA et al., 1994). No Brasil, a área de cultivo da 

fruta com fins comerciais é estimada em 70 mil hectares segundo o IBGE. No Vale do São 

Francisco, região de maior produção da fruta, chega a 30 mil hectares. Outras áreas 

produtoras em escala comercial são Bahia, São Paulo e Minas Gerais (REETZ, 2015).  A 

produção brasileira de manga em 2013 foi de 1.163.000 toneladas (IBGE, 2013).  

A manga é a principal fruta exportada pelo Brasil, a níveis de receita gerada em 2014, 

correspondendo a US$ 163.727.732. Com relação ao volume de exportação (133,033 mil 

toneladas), ela ocupa o segundo lugar, ampliando o quantitativo em 9,04% em 2014, ficando 

apenas atrás da produção de melão (REETZ et al., 2015). A presença brasileira no mercado 

externo, com a oferta de frutas tropicais e de clima temperado, durante boa parte do ano, é 

viável devido a sua extensão territorial, posição geográfica e condições de clima e solo 

privilegiadas (ANDRADE, 2012). 

A manga é uma fruta bastante consumida a nível mundial. Segundo dados da Pesquisa 

de Orçamentos Familiares (POF) de 2008-2009, no Brasil, o consumo alimentar médio per 

capita é de 2,7 g/dia, consumida principalmente na forma in natura (POF, 2010). A manga 

Tommy Atkins é a variedade da fruta que melhor atende às exigências do mercado 

internacional, em razão de sua coloração avermelhada que a torna mais atraente para o 

consumidor e sua casca espessa que a torna mais resistente ao transporte e armazenamento. 

Em 2007, cerca de 80% da plantação brasileira de manga dedicou-se a essa variedade 

(BRASIL, 2007).  

 

  

3.2.2 Aspectos nutricionais da manga e presença de compostos bioativos  

 

 

A água é o principal componente da polpa da manga (cerca de 80 g/100 g), seguida 

dos carboidratos (cerca de 16 g/100 g), proteína (cerca de 0,5 g/100 g) e lipídeos (cerca de 0,2 

g/100 g). Contém também minerais e vitaminas, e o conteúdo de vitamina C (ácido ascórbico) 

pode atingir cerca de 100 mg/100 g. Assim, o valor vitamínico da manga relaciona-se ao 

conteúdo de pró-vitamina A (carotenoides), vitamina C e pequenas quantidades de vitaminas 

do complexo B (BRUNINI et al., 2002).  
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Além da cor atrativa e características sensoriais agradáveis, os conteúdos de ácido 

ascórbico, carotenoides e CF são características intrínsecas da manga. Estes compostos são 

descritos como potentes antioxidantes e o seu consumo diário na dieta relacionam-se à 

prevenção de processos degenerativos no organismo (ROBLES-SÁNCHEZ et al., 2009). 

Estudos que avaliaram a composição química da manga, sobretudo de espécies brasileiras e 

indianas, revelaram o elevado conteúdo de substâncias bioativas, como carotenoides e CF 

(DORTA et al., 2014; JAHURUL et al., 2015). 

Apesar de todas as variedades de manga possuírem quantidades apreciáveis destes 

compostos, a sua composição química depende da variedade, da porção da fruta, além de 

fatores climáticos, tipo de solo e estágio de maturação (VIEIRA et al., 2009) 

Dependendo da variedade de manga, sua semente, popularmente 

denominada/conhecida como caroço, contem, em média, 77% de carboidratos, 11% de 

gordura, 6,0% de proteína, 2,0% de fibra bruta e 2,0% de cinzas (em peso seco) (ZEIN; EL-

BAGOURY; KASSAB, 2005 apud ABDALLA et al., 2007). O caroço é constituído por um 

envoltório (endocarpo) contendo no seu interior a amêndoa (CAVALCANTI et al., 2011) 

(Figura 1). Vieira et al. (2009) ao caracterizarem quimicamente o farelo da amêndoa de 

manga da variedade Ubá encontraram, em base seca, 68,98% de carboidratos totais, 12,18% 

de lipídeo, 4,39% de proteína bruta, fibra bruta 1,90%, cálcio 0,10% e fósforo 0,05%. 

 

      

 

Figura 1: Caroço da manga Tommy Atkins 

Fonte: arquivo pessoal 

 

O perfil lipídico da semente da manga tem atraído considerável interesse de cientistas 

devido as suas características físico-químicas únicas, que são semelhantes às da manteiga de 

cacau (JAHURUL et al., 2014; JAHURUL et al., 2015; MUCHIRI et al., 2012). São uma rica 
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fonte de ácido palmítico (C16:0), esteárico (C18:0), oléico (C18:1) e ácido linoléico (C18:2), 

sendo os ácidos esteárico e oléico os ácidos graxos predominantes. Porém, o perfil de ácidos 

graxos varia consideravelmente conforme a variedade de manga (JAHURUL et al., 2015).  

 

 

3.2.2.1 Polifenóis da manga  

 

 

Estudos que avaliaram a composição de substâncias fenólicas em diferentes variedades 

de manga descreveram a ocorrência de flavonóides glicosilados (quercetina, kaempferol e 

ramnetina), xantonas glicosiladas (derivados de mangiferina), galotaninos e derivados de 

benzofenona (maclurina e iriflofenona glicosilada). Tais estudos mostraram que a composição 

quantitativa e qualitativa de fenólicos depende, principalmente, da variedade, do estágio de 

maturação e da porção do fruto (polpa, casca ou caroço) (BARRETO et al., 2008; DORTA et 

al., 2014).  

Na casca da manga, 18 galotaninos e 5 benzofenonas foram detectados. No caroço e 

na polpa, 22 galotaninos e 8 galotaninos foram identificados, respectivamente, e foram 

encontradas evidências para a presença de benzofenonas (BERARDINI; CARLE; 

SCHIEBER, 2004). Barreto et al. (2008) encontraram em variedades brasileiras xantonas C-

glicosiladas, galotaninos e benzofenonas, dos quais 4 compostos foram identificados como os 

fenólicos majoritários (mangiferina, ácido gálico, penta-O-galoilglicosídeo e galato de 

metila). A mangiferina, em particular, foi detectada em quantidades consideradas elevadas na 

casca da manga Momiká (107 g/kg matéria seca), já no caroço, o composto predominante foi 

o penta-O-galoilglicosídeo, sendo encontrado na manga Tommy Atkins 153,57 g/kg matéria 

seca.  

Em relação a atividade biológica, outros artigos disponíveis na literatura demonstram 

atividades biológicas interessantes para os polifenóis da manga, (ácido gálico, ácido vanílico, 

ácido clorogênico, ácido protocatecuico, quercetina e mangiferina), como atividade 

antioxidante, prevenção no desenvolvimento de DCNT, como doenças inflamatórias e 

coronarianas, diabetes mellitus e doenças neurodegenerativas (WILKINSON et al., 2011; 

PALAFOX-CARLOS, YAHIA; GONZÁLEZ-AGUILAR, 2012; MAHALI E MANA, 2012; 

HOU et al., 2012, LI et al., 2012, LUO et al., 2012).   

O processamento da manga gera uma quantidade significativa de subprodutos, tais 

como cascas e sementes da fruta (AYALA-ZAVALA et al., 2011). Vários estudos 

demonstraram que os derivados de manga (cascas e sementes) apresentam elevada atividade 
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antioxidante atribuída ao seu alto teor de compostos bioativos tais como CF, carotenoides, 

tocoferóis e esteróis (RAO et al., 2012; ABDALLA et al, 2007; MASIBO; HE, 2008).  

Abdalla et al. (2007), identificaram e quantificaram vários CF na semente de manga: 

tanino 20,7 mg/100 g, ácido gálico 6,0 mg/100 g, cumarina 12,6 mg/100 g, ácido cafeico 7,7 

mg/100 g; vanilina 20,2 mg/100 g, mangiferina 4,2 mg/100 g, o ácido ferúlico 10,4 mg/100 g, 

ácido cinâmico 11,2 mg/100 g e compostos desconhecidos de 7,1 mg/100 g. O conteúdo total 

de polifenóis no extrato de sementes de manga foi estimado em 112 mg/100 g. 

 

 

3.2.3 Processamento da manga 

 

 

Como citado anteriormente, segundo dados da POF 2008-2009, manga é geralmente 

consumida na forma in natura (POF, 2010).  Porém, nos últimos anos, houve um aumento do 

consumo de produtos industrializados de manga tais como suco, néctar, pó, fatias de manga 

em conserva e chutneys. Conforme mencionado anteriormente, o processamento da manga 

gera uma quantidade significativa de subprodutos, tais como cascas e sementes, que 

dependendo do cultivo e dos produtos elaborados, representam de 35% a 60% do peso total da 

fruta, aproximadamente (LARRAURI et al., 1996; AYALA-ZAVALA et al., 2011). Segundo 

Abdalla et al. (2007), mais de um milhão de toneladas de sementes de manga são descartados 

como resíduos agrícolas anualmente. Recentemente, Mirabella, Castellani e Sala (2014) 

relataram que, nos países desenvolvidos, 39% dos resíduos alimentares gerados são oriundos 

de indústrias alimentícias. 

Devido à elevada atividade agrícola, o Brasil produz resíduos agroindustriais que 

geram impactos ambientais, justificando a busca por formas alternativas para a utilização da 

matéria orgânica gerada. Tal situação é enfrentada por produtores e indústrias, pois embora os 

resíduos de produção sejam biodegradáveis, necessitam de um tempo mínimo para serem 

mineralizados, constituindo uma fonte de poluentes ambientais. Importante ressaltar que nessa 

biomassa residual podem estar contidas várias substâncias biologicamente ativas e que 

acabam sendo desperdiçadas. Assim, a utilização eficiente desses resíduos é importante, uma 

vez que pode gerar empregos, agregar valor aos subprodutos agroindustriais e prevenir 

problemas de poluição ambiental (HUBER et al., 2012). Nesse sentido, é de interesse o estudo 

dos compostos bioativos presentes nos resíduos gerados na industrialização da manga, como a 

casca e o caroço, visando à sua incorporação em alimentos funcionais e/ou fitomedicamentos. 
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3.3 APROVEITAMENTO DE RESÍDUOS AGROINDUSTRIAIS  

 

 

Estima-se que do total de frutas processadas, na produção de sucos e polpas, sejam 

gerados 40% de resíduos agroindustriais para as frutas manga, acerola, maracujá e caju 

(LOUSADA JÚNIOR et al., 2006). O número de agroindústrias instaladas no Brasil tem 

aumentado significativamente. Elas investem no aumento da capacidade de processamento, 

gerando um incremento na produção de resíduos agroindustriais, que não são utilizados na 

alimentação humana e, em muitos casos, são considerados custo operacional para as empresas 

ou fonte de contaminação ambiental (LOUSADA JUNIOR et al., 2005; LOUSADA JÚNIOR 

et al., 2006). Porém, esses resíduos poderiam ser utilizados em novas formulações 

alimentares, como em biscoitos, bolos e barras de cereais, minimizando o desperdício de 

alimentos, gerando uma nova fonte alimentar e tornando-se importante fator de barateamento 

dos custos de produção (LOUSADA JÚNIOR et al., 2006; OLIVEIRA, 2008;).  

O processamento de frutas gera grande quantidade de resíduos ricos em compostos 

bioativos, amplamente reconhecidos pelas suas propriedades promotoras de saúde e 

aplicações tecnológicas, como antioxidantes e antimicrobianas, representando, portanto, 

potenciais fontes naturais dessas substâncias (JORGE; MALACRIDA, 2008), superando 

muitas vezes o teor nas porções comestíveis das frutas (SOONG; BARLOW, 2004; SHUI; 

LEONG, 2006; ARBOS; STEVANI; CASTANHA, 2013). 

Uma alternativa que tem mostrado viabilidade tecnológica e econômica para utilização 

desses subprodutos é o enriquecimento de produtos de alta aceitação e consumo dentro da 

população, incluindo-se aos mesmos, farinhas mistas elaboradas com resíduos industriais de 

frutas e hortaliças. Através dessa incorporação, pode-se promover a redução das deficiências 

nutricionais decorrente da mudança no padrão da alimentação, pautadas no elevado consumo 

de alimentos industrializados em detrimento dos in natura, naturalmente ricos em fibras, 

vitaminas e minerais e promover o aproveitamento adequado desses resíduos gerados 

(BARRETO; CYRILLO, 2001; MONTEIRO; MONDINI; COSTA, 2000; SARTORELLI; 

FRANCO, 2003; AQUINO et al., 2010; CARVALHO et al., 2012; MACAGNAN et al., 

2014).  

As evidências quanto à importância dos subprodutos de frutas e vegetais como fonte 

de fitoquímicos com atividade biológica sugerem a exploração de tal potencial como fonte de 

compostos bioativos para a dieta humana (LIMA et al., 2004). 



23 

 

Diversos estudos relatam a utilização de subprodutos do processamento na formulação 

de produtos. Santana et al. (2011), por exemplo, substituíram percentual de farinha de trigo 

por farinha de casca de maracujá e fécula de mandioca a fim de desenvolver biscoitos 

enriquecidos em fibras, sensorialmente aceitáveis. Lousada Júnior et al. (2006), caracterizam 

os subprodutos obtidos do processamento de frutas tropicais visando seu aproveitamento 

como fonte alimentar alternativa para suprir as necessidades do rebanho ovino. Outro estudo 

elaborou e caracterizou química e nutricionalmente a farinha de casca de jabuticaba a fim de 

incorporá-la na formulação de biscoitos, promovendo assim um melhor aproveitamento desse 

resíduo e elaborando um produto com alto teor de fibras (FERREIRA et al., 2012).  

Nesse contexto, Cavalcanti et al. (2011) afirmam que o resíduo do processamento da 

manga é uma fonte potencial de antioxidantes para o uso na indústria de alimentos em 

substituição aos antioxidantes sintéticos e para a elaboração de alimentos funcionais ou de 

fitoterápicos.  

A utilização do extrato obtido da casca de manga Ubá torna-se uma alternativa à 

obtenção de compostos com elevado potencial antioxidante visto o grande descarte desse 

subproduto pelas agroindústrias, especialmente na Zona da Mata Mineira, o que torna este um 

motivo de preocupações ambientais (SHUI; LEONG, 2006).  

Abdalla et al. (2007), comprovaram que a adição de extrato metanólico de semente de 

manga em leite pasteurizado promoveu aumento da vida de prateleira desse produto devido ao 

elevado teor de CF, que permitiu a redução da contagem total de bactérias, e inibiu o 

crescimento dos microrganismos do grupo coliforme, além de ter sido comprovado, nestas 

condições experimentais, sua utilização como aditivo de alimentos seguro à saúde humana. 

Seus estudos mostraram ainda que, a adição de 800 ppm de extrato metanólico de semente de 

manga, isoladamente, em óleo de girassol apresentou o melhor efeito na redução dos níveis de 

peroxidação do mesmo, em se tratando de antioxidante de origem natural. Assim, a utilização 

dos subprodutos da industrialização da manga torna-se cada vez mais viável. Na União 

Europeia, é permitida a utilização do óleo proveniente da semente da manga como substituto 

da manteiga de cacau (RUKMINI; VIJAYARAGHAVAN, 1984), além de ser notória a 

possibilidade de utilização da semente de manga como fonte de fibras solúveis e insolúveis, e 

de minerais para a dieta humana (LARRAURI et al., 1996).  

Em busca da redução de custos com a alimentação no cultivo de peixes, foi estudada a 

substituição dos ingredientes tradicionais da ração por farelo de subprodutos de manga 

(LIMA et al., 2011).  
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Damiani et al. (2011), desenvolveram doces de corte, formulados com diferentes 

níveis de casca de manga em substituição à polpa, obtendo um produto com menor valor 

calórico, porém, com maior teor de fibras e atividade antioxidante, elevando os valores 

nutricionais.  

O desenvolvimento biotecnológico direcionado ao aproveitamento de um resíduo da 

indústria proporciona condições de diversificação produtiva com beneficiamento e aplicação 

do amido extraído do endocarpo da manga nas indústrias alimentícias buscando-se 

simplificação tecnológica e disponibilizando novas fontes alimentícias para a população e 

absorção desse valioso insumo atualmente descartado (CAVALCANTI et al., 2011).  

Trabalhos demonstram que partes não aproveitadas da manga, como o caroço e a 

casca, que se constituem dos resíduos da industrialização da fruta, são fontes de substâncias 

bioativas de interesse, como os CF. Logo, estes resíduos podem constituir-se em matérias 

primas para a extração de substâncias que podem posteriormente ser incorporadas em 

alimentos ou usadas para a formulação de fitomedicamentos. Sendo assim, o estudo da 

composição de bioativos em partes de diferentes variedades da manga possui interesse 

científico e pode ser de aplicação na área de alimentos e de produtos farmacêuticos.  

  

 

3.4 DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS 

 

 

Dentre os produtos cujo enriquecimento com farinhas produzidas a partir de resíduos 

agroindustriais pode ser benéfico e de interesse da população encontram-se os biscoitos 

(GUTKOSKI; NODARI; JACOBSEN, 2003). 

Segundo a Resolução RDC nº 263, de 22 de setembro de 2005, por definição biscoito 

ou bolacha são: 

―...os produtos obtidos pela mistura de farinha(s), amido(s) e ou fécula(s) 

com outros ingredientes, submetidos a processos de amassamento e cocção, 

fermentados ou não. Podem apresentar cobertura, recheio, formato e textura 

diversos.‖ (Brasil, 2005). 

 

É notória a transição nutricional que ocorre no Brasil nas últimas décadas. As 

mudanças verificadas por intermédio das POF indicam incremento na aquisição de produtos 

industrializados e redução de alimentos in natura por parte das famílias (POF, 2010).  

Embora não seja considerado alimento básico como o pão, os biscoitos são bem 

aceitos e largamente consumidos no Brasil por indivíduos de todas as faixas etárias 
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(GUTKOSKI; NODARI; JACOBSEN, 2003). Apresentam a vantagem de serem produtos 

prontos para consumo (ready-to-eat) e, se devidamente embalados, são bastante estáveis, 

possuindo assim, um longo tempo de vida útil. Um produto com tais características, aliadas a 

sua enorme diversidade apresenta-se como uma nova opção para o estudo de diferentes tipos 

de farinhas. (VITTI, 1979 apud SANTANA et al., 2011). 

Qualquer que seja a sua origem, o biscoito é um produto consumido 

internacionalmente por todas as classes sociais. Cada país tem, naturalmente, sua preferência 

por determinada classe, que, tomadas em conjunto, formam uma extensa seleção de formas, 

tamanhos, tipos e sabores (MORAES et al., 2010).  

Segundo dados da Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas 

Alimentícias e Pães & Bolos Industrializados (ABIMAPI), o total de vendas de biscoitos no 

Brasil, em 2014, foi de 19,671 bilhões de reais, o que corresponde a 1,704 milhões de 

toneladas de biscoitos, sendo o consumo per capita de 8,40 kg/ano, ocorrendo um aumento de 

1,22 kg/ano quando comparado a 2010. O Brasil corresponde ao quinto país com maior 

consumo per capita de biscoito. Em 2014, o país exportou 45.511.309kg de biscoitos, o que 

corresponde a US$ 96.359.856,00. 

Os consumidores estão mais conscientes de suas escolhas alimentares e, por isso, 

buscam produtos com valor agregado e, em geral, alimentos mais nutritivos (BRADY et al., 

2007). Para isso, é necessário o desenvolvimento de novos produtos que sigam estas 

tendências (VILLARROEL et al., 2009).  

O processamento da manga leva a geração de resíduos agroindustriais, que geram 

impactos ambientais, justificando a busca por formas alternativas para a utilização da matéria 

orgânica gerada. Embora os resíduos sejam biodegradáveis, necessitam de um tempo mínimo 

para serem mineralizados, além de corresponder ao descarte de compostos bioativos 

importantes, tais como as substâncias fenólicas que, concentram-se principalmente no caroço 

e casca da fruta.  

Sendo assim, a incorporação da farinha integral produzida a partir do caroço de manga 

em um produto alimentício pode promover um incremento funcional devido a presença de 

compostos bioativos, contribuindo para a prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, 

para a diminuição da geração de resíduos, além de agregar valor comercial ao resíduo. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

4.1 MANGA 

 

  

Em 2013, iniciou-se no grupo de pesquisa do Laboratório de Biotecnologia de 

Alimentos (LABIOTEC) da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal Fluminense 

(UFF), um trabalho objetivando avaliar o efeito das condições de processamento de polpa de 

manga da espécie Mangifera indica L., variedade Tommy Atkins, por foam mat drying, sobre 

a retenção dos compostos bioativos e a atividade antioxidante da polpa, visando a formulação 

de alimentos funcionais. Para isto, as frutas foram obtidas no mercado do Rio de Janeiro, 

sendo previamente selecionados frutos maduros em função da consistência da polpa e 

coloração da casca. A partir do resíduo gerado por este processamento foi obtido o caroço 

para a realização do presente trabalho. 

 

 

4.2 PROCESSAMENTO DOS CAROÇOS E PREPARO DA FARINHA DE CAROÇO DE 

MANGA  

 

 Após o despolpamento da fruta, os caroços foram congelados e liofilizados. A fim de 

obter a farinha, os caroços secos foram submetidos à moagem através do moinho de facas 

(Solab, SL31) em peneira com malha 20 mesh. A farinha foi armazenada em sacos plásticos 

com sistema de fechamento hermético, mantida em freezer a -18°C. 

 

 

4.3 DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO 

 

 

 O desenvolvimento do biscoito iniciou-se a partir da pesquisa por receitas de biscoitos 

já existentes que utilizavam outras farinhas em substituição a farinha de trigo. Foram 

realizados testes-piloto variando os ingredientes e concentrações dos mesmos até chegar à 

formulação final. Como ingredientes foram utilizados açúcar mascavo, ovo, aveia em flocos, 

óleo de soja, canela em pó, fermento químico em pó, farinha de arroz (FA) e/ou farinha do 

caroço de manga (FCM). 

 Foram elaboradas três amostras de biscoito, os ingredientes  açúcar mascavo, ovo, 

aveia em flocos, óleo, canela e fermento químico, não sofreram modificação na concentração 
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nas diferentes formulações. No entanto, as formulações foram diferenciadas em função da 

concentração das farinhas de arroz e FCM, utilizadas como agentes estruturantes da massa.  

As amostras foram denominadas: (1) biscoito controle, elaborado unicamente com FA, (2) 

biscoito 50%, elaborado com substituição de 50% da FA pela FCM e (3) biscoito 75%, 

elaborado com substituição de 75% da FA por FCM (Tabela 1). 

  

Tabela 1: Formulação dos biscoitos controle, 50% e 75. Ingredientes expressos em percentual 

nas diferentes formulações. 

Ingredientes (%)  Biscoitos*  

Controle 50% 75% 

Farinha de arroz 33,88 18,47 9,67 

Farinha do caroço - 9,45 14,84 

Açúcar mascavo 22,06 24,05 25,19 

Ovo 19,70 21,47 22,49 

Aveia 18,12 19,75 20,69 

Óleo 5,91 6,44 6,74 

Canela 0,03 0,04 0,04 

Fermento 0,30 0,33 0,34 

* Formulação para preparo de 100 gramas de biscoito. 

 

Primeiramente foi preparada a FA, obtida a partir de arroz polido triturado em moinho 

de facas (Solab, SL31) em peneira com malha 20 mesh e em seguida triturada em 

liquidificador doméstico para obtenção de uma farinha mais fina. O açúcar mascavo foi 

peneirado para homogeneizar o tamanho das partículas. Com exceção da farinha de caroço, os 

demais ingredientes foram comprados em comércio local da cidade de Niterói-RJ. 

Os ingredientes foram pesados individualmente, adicionados na seguinte ordem: ovo, 

aveia, óleo, açúcar mascavo, FA, farinha de caroço de manga (nas formulações 50% e 75%), 

canela e fermento, sendo misturados manualmente. A massa foi aberta com auxílio de rolo 

próprio para massas e cortada com cortador com molde redondo. A Figura 2 apresenta uma 

das formulações dos biscoitos prontos para o forneamento. Os biscoitos foram colocados em 

formas de alumínio sob papel manteiga e assados a 180ºC por 60 minutos em forno pré-

aquecido a mesma temperatura de forneamento. Após assados, os biscoitos foram resfriados 

em temperatura ambiente, congelados, liofilizados e mantidos a -18°C até o momento das 

análises.  
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A elaboração dos biscoitos, bem como sua análise química foi realizada no 

Laboratório de Bromatologia (MBO) da Faculdade de Farmácia da UFF. 

 

    

Figura 2: Biscoitos prontos para o forneamento 

 

 

 4.4 PREPARO DAS AMOSTRAS E EXTRATOS 

 

 

 Os biscoitos foram descongelados e triturados com auxílio de pistilo e gral a fim de 

obter um pó mais fino aumentando assim a superfície de contato com o solvente durante a 

extração.  

Os extratos foram obtidos através da extração com dois sistemas de solvente 

diferentes, acetona:água (1:1, v/v) e metanol (MeOH). Para a obtenção dos extratos foram 

utilizados 5 gramas de biscoito seco em pó. Após a adição de 20 mL do solvente, a amostra 

foi submetida a extração em incubadora do tipo Shaker (Lucadema, 222), numa velocidade de 

220 rpm por 1 hora, em temperatura ambiente e ao abrigo da luz. Em seguida, as amostras 

foram filtradas em papel de filtro, sendo o volume final, medido em proveta volumétrica, 

correspondente ao extrato. Até o momento das análises, o extrato foi mantido a -18°C, em 

frasco âmbar.  

 

 

4.5 CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA 

 

 

4.5.1 Determinação da composição centesimal 

 

 

As análises de composição centesimal da farinha e dos biscoitos foram realizadas em 

triplicata a partir das seguintes determinações: 
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- Umidade: O teor de umidade foi determinado pelo método gravimétrico por meio de 

secagem em estufa a 105°C, sob pressão atmosférica (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 2008); 

- Cinzas totais: O teor de cinzas foi determinado pelo método gravimétrico por meio de 

incineração em mufla a 550°C (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 2008); 

- Proteína: O teor de proteína foi avaliado pela determinação de nitrogênio total segundo o  

método de Kjeldahl (INSTITUTO ADOLFO LUTZ 2008);  

- Carboidratos: O teor de carboidratos foi definido por meio de determinação de glicídios 

totais em glicose, pelo método Lane-Eyon (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 2008); 

- Lipídios: O teor de lipídios foi determinado pelo método de extração direta em Soxhlet 

(INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 2008); 

- Fibras: O teor de fibra em detergente neutro (NDF) foi obtido pelo método convencional 

descrito por Van Soest, 1963 (GERSON et al., 2014).  

 Para cálculo do valor energético dos biscoitos foram utilizados os fatores de conversão 

para carboidratos (4,0 kcal.g
-1

), lipídios (9,0 kcal.g
-1

) e proteína (4,0 kcal.g
-1

), aplicados nas 

médias dos valores encontrados em base úmida (MERRIL; WATT, 1973; FAO 2002) 

 

 

4.5.2 Determinação de Fenólicos Totais 

 

 

Os fenólicos totais (FT) foram determinados, em triplicata, através de método 

espectrofotométrico usando o reagente de Folin-Ciocalteu a partir dos extratos em metanol e 

acetona:água (1:1, v/v). O sistema caracteriza-se por uma mistura de ácidos fosfotunguístico e 

fosfomolibídico (coloração amarelada) em um meio básico. Os fenóis contidos nas amostras 

são energeticamente oxidados em meio básico, resultando na formação do O2, o qual reage 

com os ácidos formando compostos (coloração verde) com uma intensa absorção próximo a 

750 nm. Para isso, 1 mL do extrato foi transferido para tubo de vidro e adicionado 5 mL da 

solução diluída do reagente de Folin-Ciocalteu a 10% (v/v) em água (preparada a partir da 

solução estoque 1 N), após 3 minutos, foi adicionada 4 mL da solução aquosa de carbonato de 

sódio 7,5% (m/v). O conteúdo foi misturado em vortex e mantido ao abrigo da luz durante 1 

hora. Foi preparada uma amostra branco nas mesmas condições da amostra. Após a reação a 

absorbância das amostras foi medida em espectrofotômetro (Shimadzu, UV-2600) a 750 nm 

(SINGLETON; ROSSI, 1965). O conteúdo de polifenóis totais foi expresso em equivalentes 

de ácido gálico (EAG) por grama de biscoito, em base seca, com auxílio de curva padrão de 
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ácido gálico (Metanol: y = 0,0107x – 0,013, r² = 0,9970; Acetona-água: y = 0,0102x – 0,0327, 

r² = 0,9975). 

 

 

4.5.3 Determinação da atividade antioxidante  

 

 

A determinação da capacidade antioxidante presente nas amostras de extrato em 

acetona:água foi realizada por meio dos ensaios de Oxygen Radical Antioxidant Capacity 

(ORAC), que utiliza um mecanismo de transferência de átomos de hidrogênio, e de Trolox 

Equivalent Antioxidant Capacity (TEAC), que utiliza, principalmente, o mecanismo de 

transferência de elétrons. O método ORAC consiste na medição da diminuição da emissão de 

fluorescência pela fluoresceína devido a sua reação com um gerador de radical. Enquanto que 

o ensaio do TEAC baseia-se na eliminação do radical catiônico ABTS
●+ 

[2,2‘-azino-bis (3-

etilbenzo-tiazolina-6-sulfonato)] pelos antioxidantes presentes na amostra. O radical ABTS
●+ 

apresenta uma cor verde-azulado com valores de absorbância em 645 nm, 734 nm e 815 nm 

(ZULUETA; ESTEVE; FRÍGOLA, 2009).  

 

 

4.5.3.1 Oxygen Radical Absorbance Capacity (ORAC) 

 

 

As substâncias com atividade antioxidante, presentes no extrato acetona:água dos 

biscoitos liofilizados foram extraídas em tampão fosfato salino (PBS) e sua atividade avaliada 

pelo método ORAC. O ensaio mede a capacidade dos antioxidantes em sequestrar radicais 

peroxil gerados por uma fonte radicalar e baseia-se na propriedade fluorescente da 

fluoresceína, que é usada como indicador. Neste ensaio o radical peroxil, gerado pela reação 

do AAPH [dicloreto de 2,2‘-azobis (2-amidinopropano)] com oxigênio atmosférico, reage 

com o indicador fluorescente formando um produto não fluorescente. A função dos 

antioxidantes é proteger a molécula fluorescente da degeneração oxidativa ocasionada após a 

adição do AAPH. Conforme ocorre a degradação oxidativa, a intensidade da fluorescência 

diminui e, consequentemente, é registrada. A decomposição da fluoresceína é medida em 

função da presença do antioxidante, que retarda o decaimento da fluorescência, e o seu efeito 

antioxidante protetor é avaliado e mensurado a partir do cálculo da área sob a curva de 

decaimento da fluoresceína da amostra, em comparação ao branco que não contém nenhum 

antioxidante. O grau de proteção antioxidante é quantificado usando-se um antioxidante 
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padrão, o trolox (ácido 2-carboxílico-6-hidroxi-2,5,7,8-tetrametilcromano) em concentrações 

conhecidas.  Para isso, uma curva padrão descrevendo ―área sob a curva de fluorescência 

versus concentração de trolox‖ é gerada e a atividade antioxidante descrita como valor ORAC 

da amostra é calculada e os resultados são expressos em equivalentes de trolox (DÁVALOS; 

GÓMEZ-CORDOVÉS; BARTOLOMÉ, 2004). 

O ensaio de ORAC foi realizado em leitor de microplacas (BMG Labtech, FLUOstar 

OPTIMA) com detector de fluorescência. Para as análises foi utilizada microplaca de 96 

poços preta (SPL). O layout da placa representou os seguintes grupos: antioxidante padrão 

(trolox), extrato de biscoito, branco (tampão fosfato salino - PBS) e controle (fluoresceína). 

Foram utilizadas 8 concentrações dos extratos e do trolox, colocados na placa em duplicata. 

Na montagem da placa, 20 μL dos extratos dos biscoitos apropriadamente diluídos, do trolox 

(12,5 a 200 µM, em PBS 10 mM, pH 7,4) ou do branco foram adicionados aos poços, 

seguidos da adição de 120 μL de fluoresceína (sonda de fluorescência, 10 nM, em PBS). A 

microplaca foi incubada a 37°C por 10 minutos e procedeu-se a adição de 60 μL do gerador 

de radicais (AAPH 240 mM, em PBS), rapidamente, utilizando pipetador multicanais (exceto 

nos poços contendo o controle), para iniciar a reação de oxidação. A fluorescência foi lida a 

cada 90 segundos (cycle time) por 120 ciclos, com excitação em 485 nm e emissão em 520 

nm. A partir dos dados de fluorescência foi calculada a área abaixo da curva (AUC, do inglês 

area under the curve) das amostras, do branco e do padrão, com auxílio do programa 

GraphPad Prism 5. A AUC do branco foi subtraída da AUC das amostras e do trolox, sendo 

definida uma curva padrão de trolox, para cada repetição do experimento, descrevendo a 

concentração de trolox versus AUC. Os valores de AUC das amostras foram aplicados na 

respectiva curva padrão de trolox e os resultados expressos em ―μmol de equivalentes de 

trolox (ET) por grama de biscoito, em base seca‖ (GANSKE; DELL, 2006). A análise foi 

realizada em triplicata.   

 

 

4.5.3.2 Trolox Equivalent Antioxidant Capacity (TEAC)  

 

 

 A capacidade antioxidante das substâncias presentes no extrato em acetona:água dos 

biscoitos liofilizados, foi determinada pelo método TEAC. A determinação seguiu a 

metodologia descrita por RE et al. (1999). 

O ensaio consiste na geração do radical catiônico ABTS
+•

 a partir de reação química 

com o persulfato de potássio (coloração azul esverdeada escura). A adição de um antioxidante 
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ao meio de reação reduz o radical pré-formado. Assim, o grau de descoloração como a 

percentagem de inibição do ABTS
+•

 é determinada como uma função da concentração e do 

tempo e calculada em relação à reatividade do trolox como um padrão, sob as mesmas 

condições (RE et al.,1999). 

O ensaio de TEAC foi realizado em espectrofotômetro (Shimadzu, UV-2600) a 734 

nm. Inicialmente foi gerado o radical ABTS+• a partir de reação com o persulfato de potássio 

por 16 horas, ao abrigo da luz. No momento da análise, a solução do radical foi devidamente 

diluída e mantida em banho-maria a 37°C, para que a absorbância inicial fosse de 0,70 ± 0,02. 

Para a realização do ensaio, 3 mL da solução do radical foi transferida para tubo de vidro e 

adicionada de 30 µL de solução dos extratos ou do antioxidante padrão (trolox), devidamente 

diluídos em PBS. O conteúdo foi homogeneizado e após 4 minutos, foi feita a leitura da 

absorbância a 734 nm. 

A diferença entre o tempo inicial e o tempo final da reação foi calculada. A 

quantificação da capacidade antioxidante das amostras foi realizada com auxílio de curva 

padrão de trolox (0,01 a 1 mM, y = 1,2667x – 0,0085, r
2
 = 0,9713). Os resultados foram 

expressos como ―µmol de equivalentes de trolox (ET) por grama de biscoito, em base seca‖ 

(RE et al., 1999). A análise foi realizada em triplicata.   

 

 

4.6 ANÁLISE SENSORIAL 

 

 

A análise sensorial foi realizada no Laboratório de Análise Sensorial na Faculdade de 

Nutrição da UFF. A avaliação foi conduzida em cabines individuais de cor branca com luz 

artificial fluorescente. 

 

 

4.6.1 Teste de aceitação 

 

 

A aceitação dos biscoitos foi determinada por 100 provadores utilizando o teste de 

escala hedônica (MEILGAARD; CIVILLE; CARR, 2004). Os provadores, recrutados pela 

sua disponibilidade e interesse, receberam uma unidade de cada amostra em guardanapos 

descartáveis codificados com números de três dígitos aleatórios, em temperatura ambiente 

(CRUZ et al., 2013), de forma monádica e randomizados por um delineamento de blocos 

completos balanceados (WAKELING; MACFIE, 1995). A Figura 3 mostra os biscoitos 
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dispostos nos guardanapos codificados, organizados na bancada, para serem oferecidos aos 

provadores.  

 

 

Figura 3: Organização dos biscoitos, dispostos nos guardanapos codificados, para análise 

sensorial 

 

Foram avaliados os atributos aceitação global, aceitação do sabor, da crocância e da 

cor sendo determinadas utilizando para os julgamentos uma escala hedônica estruturada mista 

de 9 pontos, com as extremidades ancoradas nos termos ―gostei muitíssimo‖ = 9, e ―desgostei 

muitíssimo‖ = 1, e ―não gostei nem desgostei‖ = 5 no meio da escala (Figura 4). Foi oferecido 

aos provadores um copo com água para eliminar a interferência entre as amostras. 
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Figura 4: Ficha do teste de escala hedônica 

 

4.6.2 Teste de intenção de compra 

 

A intenção de compra foi avaliada por uma escala estruturada mista de 7 pontos, com 

as extremidades ancoradas nos termos ―compraria sempre‖ = 7, e ―nunca compraria‖ = 1, e 

―compraria ocasionalmente‖ = 4 no meio da escala (Figura 4).  O resultado do teste foi 

expresso em frequência. 

 

4.6.3 Teste de ordenação-preferência 

 

 

A preferência de 73 provadores foi avaliada pelo teste de ordenação-preferência. Neste 

teste, os provadores receberam as três amostras juntas em guardanapos codificados e foram 

instruídos a prová-las da esquerda para a direita e ordenaram as amostras em ordem 

decrescente de preferência na ficha de avaliação (Figura 5). A pontuação atribuída para 

análise dos resultados foi: amostra ―mais preferida‖ = 1, ―menos preferida‖ = 3 e a amostra 
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intermediária = 2, logo o biscoito que obteve menor pontuação foi considerado de maior 

preferência.  

 

 
Figura 5: Ficha do teste de ordenação-preferência 

 

 

4.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

Os resultados obtidos nos ensaios de determinação da composição centesimal, FT, 

capacidade antioxidante, teste de aceitação global e intenção de compra dos biscoitos foram 

analisados estatisticamente por meio de análise de variância (one-way ANOVA) com pós-

teste de Tukey. Análise de variância (two-way ANOVA) com pós-teste de Bonferroni foi 

utilizado para avaliar a influência do percentual de substituição de FA por FCM versus tipo de 

solvente de extração, sobre a concentração de FT dos biscoitos. Foi considerada diferença 

significativa quando p < 0,05. As análises foram realizadas com auxílio do software 

GraphPad Prism versão 5.0. 

Os resultados do ensaio de ordenação-preferência foram avaliados pelo teste de 

Friedman usando a Tabela de Newel e MacFarlane. Valores de p < 0,05 foram considerados 

significativos. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 

5.1 ELABORAÇÃO DA FARINHA DO CAROÇO DE MANGA E BISCOITOS 

 

 

 Conforme descrito na seção de Materiais e Métodos, foi produzida FCM da variedade 

Tommy Atkins, a fim de avaliar a incorporação dessa farinha em produto alimentício e 

verificar o seu potencial biológico. O rendimento da FCM foi de 43% em relação ao caroço 

úmido. Foram elaboradas três formulações de biscoitos, onde os ingredientes variáveis foram 

FA e FCM, sendo elaborado um biscoito controle contendo 100% de FA, uma formulação 

substituindo 50% da FA por farinha de caroço, e a última formulação substituindo 75% da FA 

pela farinha de caroço de manga. Em cada formulação foram produzidos, em média, 20 

biscoitos de aproximadamente 3,5 x 0,5 cm (diâmetro x espessura) a cada 100 g de massa 

formulada. 

 

 

5.2 ANÁLISE CENTESIMAL DOS BISCOITOS 

 

  

Os resultados encontrados na análise de composição centesimal dos biscoitos são 

apresentados na Tabela 2. Os valores referentes à umidade, carboidrato, fibra, proteína, lipídio 

e resíduo mineral fixo estão expressos em base seca e o valor energético de cada biscoito foi 

calculado considerando os componentes energéticos expressos em base úmida.  

O teor de umidade presente na amostra controle é maior e significativamente diferente 

do que o teor encontrado nas amostras de biscoito 50% e 75%, não havendo diferença 

estatística entre as duas últimas. O teor de umidade nas amostras foi baixo, pois tanto a FCM 

utilizada na formulação quanto os biscoitos foram liofilizados antes das análises de 

composição centesimal.  
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Tabela 2: Composição centesimal e valor energético dos biscoitos. 

Parâmetros Controle 50% 75% 

Umidade (g%) 1,49±0,06
a 

0,83±0,08
b 

1,02±0,09
b 

Carboidrato (g%) 63,47±1,25
a 

67,23±0,84
a 

56,83±2,95
b 

Fibra (NDF) (g%) 15,71±0,62
a 

32,39±2,39
b 

25,20±1,12
c 

Proteína (g%) 12,99±0,08
a 

12,82±0,77
a 

13,03±0,52
a 

Lipídio (g%) 10,14±0,27
a 

11,69±0,35
b 

13,02±0,14
c 

Cinzas (g%) 1,06±0,03
a 

1,30±0,01
b 

1,02±0,00
c 

Valor energético (kcal) 385,84
 a
 421,98

 a
 392,64

 a
 

Resultados expressos como média ± desvio padrão. Letras diferentes em uma mesma linha 

indicam diferença significativa (p < 0,05). Comparação pelo teste one-way ANOVA, com 

pós-teste de Tukey. 

 

 O carboidrato foi o componente majoritário na composição das três amostras. O 

biscoito 75% diferiu estatisticamente das outras duas formulações, que não apresentaram 

diferença significativa entre si. O maior teor de carboidrato nos biscoitos controle e 50% pode 

estar associado ao maior conteúdo de FA nessas amostras, 33,88% e 18,47%, 

respectivamente, enquanto a formulação do biscoito 75% apresenta 9,67% de FA. Segundo a 

Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO, 2011) a FA enriquecida possui 

74,64g de carboidrato em 100g de farinha (base seca). Enquanto que no presente estudo, a 

caracterização centesimal da FCM revelou o teor de carboidrato de 54,12% em base seca. 

Sendo assim, considerando que a FA possui maior quantidade de carboidrato quando 

comparada a FCM, as formulações que possuem maior quantidade de FA possuem então 

maior concentração de carboidrato quando comparada a formulação com menor quantidade 

desta farinha. 

 Em relação a concentração de NDF, houve diferença significativa entre as amostras. A 

substituição de FA por FCM promoveu aumento na concentração de fibras dos biscoitos 50% 

e 75%, em relação ao biscoito controle. O teor de fibra da farinha de caroço de manga foi de 

50,85% (base seca), enquanto que a FA apresenta 0,52% (base seca), o que justifica o 
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aumento no teor desse componente nas formulações contendo farinha de caroço de manga. 

Entretanto, o aumento em 25% no percentual de substituição de FA por FCM, promoveu a 

diminuição do teor de NDF no biscoito 75% em comparação com o 50%. Esse resultado, 

possivelmente, representa uma superestimativa do teor de fibras por interferência da fração de 

amido resistente presente na FA. Logo, o resultado encontrado para o biscoito 50%, que 

apresenta maior concentração de FA na sua formulação, sofreu maior interferência no 

resultado. Devido à limitação do método realizado para determinação de fibra no laboratório, 

não foi possível realizar a hidrólise enzimática do amido, sendo assim o conteúdo de amido 

e/ou de amido resistente podem ter sido retidos na filtração, superestimando os valores de 

fibra. Vieira et al. (2009) para determinação de fibra em detergente neutro, trataram a amostra 

com detergente neutro e amilase a fim de promover a separação das fibras insolúveis no meio, 

sendo a amilase utilizada para realizar a hidrólise do amido e impedir sua gelatinização. 

Severo, Moraes e Rutz (2010) indicam que a FA possui na sua composição cerca de 90% de 

amido. Mendes, Bora e Ribeiro (2012), encontraram em amostras de farinha da amêndoa da 

manga variedade Tommy Atkins, cerca de 71% de amido. Assis et al. (2009) ao estudarem a 

substituição da farinha de trigo por FA, na elaboração de cookie, encontraram um aumento 

significativo no teor de amido resistente nas formulações com percentual de substituição a 

partir de 75%, o que indica a presença de amido resistente na FA.  Huber et al. (2012) 

encontraram 47,5g/100g de fibra no caroço de manga da variedade Ubá. Vieira et al. (2009) 

encontraram 37,25% de fibra em detergente neutro em farelo de cascas e sementes de manga.  

 A técnica de NDF preserva a celulose, hemicelulose e lignina, que, no caso do caroço 

da manga, estão em maiores proporções. Portanto, a estimativa de fibra insolúvel através da 

determinação de NDF é mais apropriada, pois expressa valores mais exatos da fração de fibras 

insolúveis (VIEIRA et al., 2009). 

 Quanto à concentração de proteína, não houve diferença significativa entre as 

amostras. Isso pode ter ocorrido pois o ovo e a aveia são os ingredientes que possuem maior 

influência no teor de proteína nas formulações, visto que o ovo apresenta 3,17% de proteína 

(base seca) (TACO, 2011) e representa em média 21,2% das formulações e a aveia apresenta 

12,63% de proteína (base seca) (TACO, 2011) e representa em média 19,5% das formulações. 

Ambos ingredientes foram incorporados na mesma quantidade nas três formulações, fazendo 

então com que o teor de proteína nos biscoitos não seja diferente estatisticamente, mesmo 

com quantidades distintas de FA e FCM. Encontrou-se, na farinha de caroço de manga, 7,37% 

de proteína (base seca), sendo semelhante ao teor encontrado por Cavalvanti et al. (2011), 

6,95%, ao estudarem a amêndoa do caroço. Lakshminarayana, Rao e Ramalingaswany 
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(1983), quando estudaram 43 variedades de amêndoas de sementes de mangas, encontraram 

uma variação mais ampla de 4,0 a 8,1%. A FA apresenta 1,13% de proteína, em base seca 

(TACO, 2011). Considerando que esses dois ingredientes estão variando nas formulações, o 

aumento da concentração de FCM em detrimento da FA, não foi capaz de promover diferença 

significativa entre as amostras. 

 O conteúdo de lipídio variou significativamente entre as três amostras, havendo 

aumento a partir da adição de FCM. A FA possui baixo teor de lipídio, 0,26% (base seca) 

(TACO, 2011), sendo então a incorporação da farinha de caroço, que possui 6,87% de lipídio 

(base seca), responsável pelo aumento no conteúdo desse macronutriente, promovendo 

diferença significativa entre os biscoitos. Huber et al. (2012) encontraram 4,6% de lipídio no 

farelo de caroço de manga variedade Ubá. Vieira et al. (2009) ao caracterizarem 

quimicamente o farelo da amêndoa da semente de manga encontraram 12,18% de lipídio em 

matéria seca, quase o dobro encontrado no presente estudo, porém os autores avaliaram 

apenas a amêndoa do caroço, que possui maiores teores de lipídio que o endocarpo, logo, a 

diminuição do conteúdo de lipídio pode estar relacionada a incorporação do endocarpo, 

basicamente constituído de fibras, na farinha elaborada neste estudo. Lakshminarayana, Rao e 

Ramalingaswany (1983), estudando o teor de lipídio da amêndoa de caroço de 43 variedades 

de manga, encontraram uma variação de 3,7% a 12,6%. Além da concentração de lipídios, o 

perfil de ácidos graxos varia, consideravelmente, conforme as variedades de manga 

(JAHURUL et al., 2015).  

 Os biscoitos apresentaram teores de cinzas parecidos, porém estatisticamente 

diferentes. Encontrou-se, na farinha de caroço, 1,04% de cinzas (base seca), e, na FA, o teor 

de cinzas é de 0,17% (base seca). Huber et al. (2012) encontraram teor parecido no farelo do 

caroço de manga, 1,3%.  

A diferença na composição nutricional do farelo do resíduo de manga pode ocorrer por 

alguns fatores, entre eles: o processamento das frutas pela agroindústria, variedade, local de 

cultivo e a forma pela qual o farelo foi produzido (LIMA et al., 2011). 

 Segundo a análise estatística, não há diferença significativa no valor energético dos 

biscoitos. Dos ingredientes que possuem quantidades variáveis nas formulações, a FA possui 

363 Kcal/100g e a farinha de caroço 300,53 Kcal/100g. 
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5.3 COMPOSTOS FENÓLICOS TOTAIS DOS BISCOITOS 

 

 

Para avaliação do conteúdo de FT dos biscoitos, foram preparados dois extratos com 

solventes de diferentes polaridades a fim de verificar qual sistema seria mais eficaz na 

extração dos CF de interesse. O metanol possui ampla capacidade de extração de substâncias 

de diferentes polaridades. Enquanto que a acetona possui maior capacidade em extrair 

substâncias apolares e a água extrai substâncias polares, sendo assim, quando juntos num 

sistema de extração acetona:água é capaz de extrair substâncias de diferentes polaridades.  

A Figura 6 apresenta as concentrações de FT no extrato metanólico e em acetona:água, 

expressas em μg EAG.g
-1 

biscoito seco. 
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Figura 6: Concentração de fenólicos totais em função da adição de farinha de caroço de 

manga e do sistema de extração. Letras diferentes indicam diferença significativa (p < 0,05). 

Comparação pelo teste one-way ANOVA, com pós-teste de Tukey 

 

A adição da FCM promoveu um aumento na concentração de FT quando comparado 

ao biscoito controle, independente do tipo de solvente e do percentual de substituição de 

farinha. Ou seja, o aumento na concentração de FCM nas formulações foi diretamente 

proporcional ao aumento na concentração de FT. 

Os extratos metanólico e acetona:água do biscoito controle não tiveram diferença 

significativa entre si, já para os biscoitos 50% e 75% houve diferença estatística em função do 

sistema de extração. O sistema acetona:água promoveu a extração de  maior conteúdo de CF.  
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 A incorporação da farinha de caroço promoveu aumento médio de 91,3% do conteúdo 

de fenólicos, em comparação ao biscoito controle. No extrato metanólico, a substituição de 

50% e 75% de FA por FCM promoveu aumento na concentração de FT de 86,56% e 92,87%, 

respectivamente, em relação ao biscoito controle. O percentual de 25% de substituição 

promoveu acréscimo de 46,92%. Já no sistema acetona:água, a substituição de 50% e 75% de 

FA por FCM promoveu aumento na concentração de FT de 90,51% e 95,29%, 

respectivamente, em relação ao biscoito controle. O percentual de 25% de substituição 

promoveu acréscimo de 50,32%. 

Foi realizada a análise de variância ANOVA two-way, a fim de avaliar a influência das 

duas variáveis, concentração da FCM e tipo de solvente, sobre a resposta da concentração de 

CF. Tanto individualmente quanto a interação das variáveis influencia significativamente na 

concentração dos CF (p < 0,001). Houve efeito significativo na interação entre as variáveis 

sobre a concentração de CF e do total de variância que ocorre no teor de fenólicos, essa 

interação é responsável por 8,78%. A concentração de FCM foi a variável que promoveu a 

maior influência na concentração de FT, sendo responsável por 76,94% da variação, seguida 

do sistema de extração responsável por 13,62% da variação, também sendo significativo.  

O sistema de extração acetona:água mostrou-se mais eficiente para extração dos CF 

dos biscoitos. Isso pode ser explicado devido às diferentes polaridades dos compostos com 

atividade antioxidante presente na amostra, tais como os polifenóis. Na identificação e 

isolamento de compostos bioativos em fontes naturais, como frutas, sementes e especiarias, 

muitas vezes faz-se necessária a realização da extração com solventes de polaridades 

diferentes, já que a atividade dessas substâncias depende do perfil de CF presentes na amostra 

(SILVA; JORGE, 2011).  

As misturas de acetona com água, que contêm percentual elevado do solvente 

orgânico, foram relatados por Dorta, Lobo e González (2013), em um estudo sobre a 

otimização de fatores que afetam a extração de compostos antioxidantes em sementes de 

manga, como um dos solventes mais eficazes para extração de CF a partir de matrizes de 

proteínas, como a semente de manga, sendo a melhor proporção acetona:água 1:1, v/v. Os 

autores descreveram que o uso de uma mistura de acetona:água foi mais eficiente do que a 

acetona ou água isoladamente na obtenção desses compostos.  
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5.4 CAPACIDADE ANTIOXIDANTE DOS BISCOITOS 

 

 

A capacidade antioxidante das amostras foi avaliada através das análises de ORAC, 

método baseado no mecanismo de transferência de átomos de hidrogênio e TEAC, método 

baseado no mecanismo de transferência de elétrons. Tendo em vista que estes testes possuem 

diferentes mecanismos de determinação da capacidade antioxidante, os resultados 

encontrados em cada um deles não podem ser comparados, sendo assim, os mesmos atuam de 

forma complementar para a determinação da capacidade antioxidante.  

 As análises foram realizadas somente com os extratos em acetona:água, uma vez que 

após a realização de testes preliminares verificou-se que os extratos metanólicos não 

possuíam boa resposta nas análises de ORAC e TEAC, devido à formação de precipitados. 

Além disso, os compostos FT, componentes aos quais se atribui a capacidade antioxidante do 

caroço de manga (RAO et al., 2012; ABDALLA et al, 2007; MASIBO; HE, 2008) foram 

extraídos com maior eficiência no sistema acetona:água. 

Dorta, Lobo e González (2012) ao avaliarem o efeito do solvente e temperatura 

utilizados na extração, sobre a atividade antioxidante, também encontraram a melhor 

proporção do sistema para extração sendo as mesmas condições utilizadas no presente estudo 

e que obtiveram melhores resultados na extração. Ainda, nesse estudo, o extrato acetona: água 

50:50; v/v também apresentou maior extração dos FT.  

Os valores de ORAC e TEAC são apresentados na Figura 7, ambos expressos em 

μmol ET.g
-1 

biscoito seco.  
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Figura 7: Capacidade antioxidante dos extratos acetona:água das diferentes amostras de 

biscoito pelos testes ORAC e TEAC. Letras minúsculas diferentes, no mesmo gráfico, 

indicam diferença significativa (p < 0,05). Comparação pelo teste one-way ANOVA, com 

pós-teste de Tukey 

 

 A capacidade antioxidante do produto aumentou devido a adição da farinha de caroço 

de manga na formulação do biscoito. No teste ORAC, a incorporação da farinha gerou 

aumento de 87,91% no valor de ORAC, já na formulação contendo 50% de substituição da 

FA por farinha de caroço de manga, e 88,85% de aumento no valor de ORAC na formulação 

75%, quando comparados ao biscoito controle, sem a FCM. Não houve diferença significativa 

entre as amostras 50% e 75%, entretanto, ambas as formulações adicionadas de FCM 

possuem capacidade antioxidante estatisticamente diferente a formulação controle. 

No teste TEAC a incorporação da farinha gerou um aumento de 43,26% no valor de 

TEAC, na formulação 50%, e, 53,50% de aumento a capacidade antioxidante, na formulação 

75%, quando comparados ao biscoito controle. Os resultados do teste TEAC apresentaram 

comportamento semelhante ao descrito anteriormente para teste ORAC, pois houve aumento 

na capacidade antioxidante das formulações em que foi incorporada a FCM, mas não 

apresentou diferença significativa entre esta e as formulação 50% e 75%, todavia as 

formulações incorporadas de FCM também diferem estatisticamente da amostra controle.  

Embora não se possa comparar os dois métodos de avaliação da capacidade 

antioxidantes, podemos notar que os valores de TEAC e ORAC possuem o mesmo 

comportamento, sendo observado um aumento significativo quando houve o incremento da 

FCM, porém, não houve diferença significativa do biscoito 50% para o 75%. Entretanto, os 

valores de TEAC são maiores.  
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 Os CF possuem como melhor propriedade, a capacidade antioxidante para radicais 

livres, tanto produzidos pelo metabolismo normal de células quanto em resposta a fatores 

externos. Como antioxidantes primários, polifenóis inativam radicais livres, pela transferência 

de átomos de hidrogênio e por mecanismos de transferência de elétrons (LEOPOLDINI; 

RUSSO; TOSCANO, 2011), que correspondem aos mecanismos dos testes utilizados, indo de 

acordo com atividade antioxidante detectada nos testes de TEAC e ORAC.  

 A partir da adição da FCM observou-se um aumento na concentração de FT e 

consequente aumento na capacidade antioxidante, o que mostrou a influência dos CF sobre a 

mesma. A concentração de FT, aumentou de acordo com o acréscimo de FCM, porém, a 

resposta antioxidante não aumentou significativamente do biscoito 50% para o 75%, isso 

pode ser justificado por uma saturação do sistema de avaliação de capacidade antioxidante, ou 

seja, mesmo aumentando a quantidade de extrato, o sistema não é capaz de demonstrar um 

aumento na resposta da atividade antioxidante. 

 

 

5.5 ANÁLISE SENSORIAL 

 

 

A equipe de provadores foi composta por voluntários homens e mulheres recrutados 

no prédio das Faculdades de Nutrição, Odontologia, Ciências Atuariais e Administração. A 

grande maioria da equipe eram alunos de graduação e funcionários.  

A partir dos testes da análise sensorial empregados nesse estudo, podemos observar se 

as formulações foram aceitas pelos consumidores, se há intenção de compra e a ordem de 

preferência entre as amostras. A determinação desses parâmetros é importante, pois a 

incorporação de componentes bioativos através da farinha do caroço no produto alimentício é 

uma característica benéfica, porém, ele precisa ser sensorialmente aceito pelos consumidores.  

 

 

5.5.1 Teste de escala hedônica 

 

 

 No teste de escala hedônica, foram avaliados os atributos: aceitação global, sabor, 

crocância e cor das três amostras de biscoitos. Os resultados foram avaliados estatisticamente 

por análise de variância, seguida do teste de Tukey, e são apresentados na Figura 8.  

Os resultados referentes à aceitação global mostram que há diferença significativa 

entre o biscoito controle e aqueles produzidos com incorporação de FCM, porém, não há 
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diferença significativa entre biscoitos com incorporação de FCM (Figura 8, aceitação global). 

Com relação a esse parâmetro, o biscoito controle obteve maior média de pontuação (Tabela 

3). Para o biscoito controle, 90% dos provadores atribuíram pontuação entre os termos 

hedônicos positivos, ―gostei mutitíssimo‖ e ―não gostei nem desgostei‖, sendo 80% para o 

biscoito 50% e 79% para o biscoito 75%.  

 No parâmetro sabor, houve diferença significativa entre os biscoitos controle e 75%. O 

biscoito 50% não difere significativamente dos biscoitos controle e 75% (Figura 8, sabor). A 

amostra controle obteve a maior média de pontuação (Tabela 3), sendo 93% da pontuação 

obtida a partir dos termos hedônicos positivos. Nos biscoitos 50% e 75%, a pontuação obtida 

referente aos termos hedônicos positivos foram 84% e 83%, respectivamente. 

A análise de variância para o atributo crocância mostrou não existir diferença 

significativa entre os biscoitos 50% e 75%. Entretanto, o biscoito controle diferiu 

significativamente dos demais (Figura 8, crocância). O biscoito controle apresentou maior 

média na pontuação obtida (Tabela 3), sendo 87% da pontuação ancorada nos termos 

positivos. Para o biscoito 50%, a pontuação referente aos atributos positivos soma 74% e para 

o biscoito 75% soma 68%. 

O atributo cor foi o único que não apresentou diferença significativa entre as três 

amostras (Figura 8, cor) e não apresentou diferença significativa nas médias de pontuação 

(Tabela 3), sendo 96% da pontuação obtida entre os termos hedônicos positivos para o 

biscoito controle e 50% e 93% para o biscoito 75%.  

 

Tabela 3: Médias de pontuação atribuída para aceitação global, sabor, crocância e cor em cada 

amostra. 

Formulação Aceitação 

global 

Sabor Crocância  Cor 

Controle 6,74±1,55
a 

6,86±1,58
a 

7,19±1,70
a 

6,92±1,48
a 

50% 6,11±1,88
b 

6,33±1,86
a,b 

5,97±2,23
b 

6,99±1,48
a 

75% 5,94±1,83
b 

6,11±1,88
b 

5,58±2,16
b 

7,00±1,47
a 

Resultados expressos como média ± desvio padrão. Letras diferentes em uma mesma coluna 

indicam diferença significativa (p < 0,05). Comparação pelo teste one-way ANOVA, com 

pós-teste de Tukey. 
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Figura 8: Pontuação atribuída para cada um dos atributos avaliados para cada amostra de 

biscoito. Resultados estão expressos como média ± desvio-padrão. Letras diferentes, no 

mesmo gráfico, indicam diferença significativa entre os biscoitos (p < 0,05). Comparação 

pelo teste one-way ANOVA, com pós-teste de Tukey 

     

De acordo com Teixeira, Meinert e Barbetta (1987) apud Castro et al. (2007), para que 

um produto seja considerado aceito, em termos de suas propriedades sensoriais, deve-se obter 

necessariamente um índice de aceitabilidade (IA) mínimo de 70%. O único atributo que não 

se enquadrou nesse índice, mesmo bem próximo do limite mínimo (IA 68%) foi a crocância 

do biscoito 75%, sendo assim, os demais atributos deste biscoito e dos outros biscoitos 

encontram-se acima do IA, sendo então considerados aceitos.  
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5.5.2 Intenção de compra 

 

 

 A intenção de compra foi avaliada pelos provadores e os resultados expressos em 

termos percentuais. Para todas as amostras, mais de 50% dos provadores comprariam com 

uma frequência entre ―compraria sempre‖ e ―compraria ocasionalmente‖ (termos positivos), 

sendo para o biscoito controle 79% da intenção de compra entre esses termos, 59% para o 

biscoito 50% e 53% para o biscoito 75%. A análise estatística mostrou que o biscoito controle 

possui diferença significativa dos demais biscoitos, que não possuem diferença estatística 

entre si. Os gráficos com percentuais obtidos em cada termo para cada amostra é apresentado 

na Figura 9. 

 

 

Figura 9: Gráficos de intenção de compra, em percentual, relatada pelos provadores 

 

 

5.5.3 Teste de Ordenação-preferência 

 

 

 Foi realizado o teste de ordenação-preferência a fim de avaliar a preferência dos 

provadores pelas diferentes amostras. Os somatórios dos valores obtidos para cada amostra no 

teste de ordenação, denominado totais de ordenação, podem ser visualizados na Tabela 4, em 

ordem crescente de preferência.  
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Tabela 4: Totais de ordenação em ordem crescente de preferência. 

 

Formulação Total de ordenação 

Controle 121
a
 

50% 148
a,b

 

75% 167
b
 

Letras diferentes indicam diferença significativa (p < 0,05). Comparação pelo teste one-way 

ANOVA, com pós-teste de Tukey. 

 

Os resultados indicaram que a ordem de preferência foi: biscoito controle, 50% e 75%. 

A análise estatística mostrou que houve diferença significativa apenas entre as amostras 

controle e 75%.  

A comparação entre a diferença de pontuação das amostras são denominados ―valores 

de diferença entre os totais de ordenação‖. Estes valores foram comparados, com a diferença 

mínima significativa, ao nível de significância de 5%, obtida na tabela de Newell e 

MacFarlane, que foi de 28,06 para 3 amostras e 73 provadores, para apontar as amostras com 

diferença significativa. O valor de diferença entre a amostra controle e 50% foi igual a 27 

(não teve diferença significativa), entre o controle e 75% igual a 46 (apresentou diferença 

significativa) e entre o 50% e 75% igual a 19 (não teve diferença significativa).  

Ao avaliar sensorialmente os biscoitos, as três formulações de biscoitos foram bem 

aceitas pelos provadores. O menor percentual de aceitação foi para a crocância do biscoito 

75%, entretanto, ele confere maior concentração de fenólicos e possui elevada capacidade 

antioxidante quando comparado ao biscoito controle. Apesar do biscoito controle ter 

apresentado melhor aceitação,  ele não difere estatisticamente do biscoito 50% nos atributos 

cor e sabor. As formulações 50% e 75% não apresentaram diferença significativa entre si nos 

testes de escala hedônica, intenção de compra e ordenação-preferência. Além disso, também 

não apresentaram diferença estatística no valor energético. Sendo assim, ao formular o 

biscoito 75% estamos incorporando maior quantidade de caroço, promovendo maior 

aproveitamento deste resíduo, além de veicular fibras e compostos biativos aos produtos. 
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6 CONCLUSÕES 

 

A partir do aproveitamento de resíduos do processamento da manga Tommy Atkins, 

foi possível elaborar a farinha integral do caroço de manga através do processo de liofilização  

e posterior moagem dos caroços, viabilizando a  formulação de biscoitos substituindo 

parcialmente a farinha de arroz pela farinha do caroço de manga.  

 A caracterização centesimal dos biscoitos mostrou que a adição de farinha do caroço 

de manga promoveu aumento no teor de fibras, lipídios e cinzas dos biscoitos, sem promover 

alteração no valor energético das formulações.  

Ao avaliar a concentração de fenólicos totais e a capacidade antioxidante dos 

biscoitos, pode-se notar que houve aumento significativo nas formulações contendo FCM.  

 Com exceção do atributo crocância no biscoito 75%, os atributos avaliados na análise 

sensorial, pelo teste de escala hedônica, apresentaram índice de aceitação superior a 70% nas 

três formulações, indicando que os biscoitos foram aceitos pelos provadores. No teste de 

intenção de compra, mais de 50% dos provadores comprariam com uma frequência entre 

―compraria sempre‖ e ―compraria ocasionalmente‖ (termos positivos), para todas as amostras. 

Através do teste de ordenação-preferência, foi definida a preferência dos provadores pela 

seguinte ordem: biscoito controle, 50% e 75%. Porém, houve diferença significativa apenas 

entre as amostras controle e 75%. 

 Tendo em vista que os biscoitos não apresentaram diferença no valor energético, mas, 

ao incluir FCM nas formulações, houve aumento significativo nos teores de fibras, fenólicos 

totais e capacidade antioxidante e, além disso, todas as amostras de biscoito obtiveram 

aceitação positiva, pode-se concluir que a incorporação da FCM é uma boa opção para 

incorporar compostos bioativos a produtos alimentícios e promover o aproveitamento do 

resíduo agroindustrial, agregando valor ao resíduo e reduzindo os impactos ambientas da 

mangicultura.  

  

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ABDALLA, A. E. M.; DARWISH, S. M.; AYAD, E. H. E.; EL-HAMAHMY, R.M. 

Egyptianmango by-product 1. Compositional quality of mango seed kernel. Food Chemistry, 

v. 103, n.4, 2007. 

 

ABIMAPI – Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães e 

Bolos Industrializados. Estatística de biscoitos. Disponível em: 

http://www.abimapi.com.br/estatistica-biscoito.php#. Acesso em: 23/11/2015.  

 

ANDRADE, P. F. S. Análise da Conjuntura Agropecuária – Safra 2011-2012. Estado do 

Paraná. Secretaria da Agricultura e do Abastecimento – Departamento de Economia Rural. 

Disponível em 

http://www.agricultura.pr.gov.br/arquivos/File/deral/Prognosticos/fruticultura_2011_12.pdf. 

Acesso em: 15/07/2015.  

 

ARBOS, Kettelin Aparecida; STEVANI, Pamela Caroline; CASTANHA, Raquel de Fátima. 

Atividade antimicrobiana, antioxidante e teor de compostos fenólicos em casca e amêndoa de 

frutos de manga. Revista Ceres, v. 60, n. 2, 2013.  

 

AQUINO, Ana Carolina Moura de Sena; MOES, Raisa Soares; LEAO, Karina Magna 

Macena; FIGUEIREDO, Ana Virginia Dantas; CASTRO, Alessandra Almeida. Physical-

chemical and sensory characteristics of cookies formulated with acerola (Malpighia 

emarginata D.C.) residues flour. Revista Instituto Adolfo Lutz, v. 69, n. 3, 2010. 

 

ASLANI, Banafsheh Amir; GHOBADI, Sirous. Studies on oxidants and antioxidants with a 

brief glance at their relevance to the immune system. Life Sciences, v. 146, 2016. 

 

ASSIS, Letícia Marques de; ZAVAREZE, Elessandra da Rosa; RADÜNZ, André Luiz; 

DIAS, Álvaro Renato Guerra; GUTKOSKI, Luiz Carlos; ELIAS, Moacir Cardoso. 

Propriedades nutricionais, tecnológicas e sensoriais de biscoitos com substituição de farinha 

de trigo por farinha de aveia ou farinha de arroz parboilizado. Revista Alimentação e Nutrição 

Araraquara, v. 20, n. 1, 2009. 

 

AYALA-ZAVALA, J. F., VEGA-VEGA, V., ROSAS-DOMÍNGUEZ, C., PALAFOX-

CARLOS, H., VILLA-RODRÍGUEZ, J. A., WASIM SIDDIQUI, M.D., Dávila-Aviña, J.E.; 

González-Aguilar, G.A. Agro-industrial potential of exotic fruit by-products as a source of 

food additives. Food Research International, v. 44, n.7 , 2011. 

 

BAE, Gyu-Um; SEO, Dong-Wan; KWON, Hyoung-Keun; LEE, Hoi Young; HOUNG, 

Sungyoul; LEE, Zee-Won; HA, Kwon-Soo; LEE, Hyang-Woo; HAN, Jeung-Whan. 

Hydrogen Peroxide Activates p70(S6k) Signaling Pathway. Journal Biology of Chemistry, v. 

274, n. 46, 1999. 

 

BARREIROS, André L. B. S.; DAVID, Jorge M.; DAVID, Juceni P. Estresse oxidativo: 

relação entre geração de espécies reativas e defesa do organismo. Química Nova, v. 29, n. 1, 

2006. 

 

BARRETO, Jacqueline C; TREVISAN, Maria T. S. HULL, William. E.; ERBEN, Gerhard; 

BRITO, Edy S.; PFUNDSTEIN, Beate; WÜRTELE, Gerd; SPIEGELHALDER, Bertold; 

http://www.abimapi.com.br/estatistica-biscoito.php
http://www.agricultura.pr.gov.br/arquivos/File/deral/Prognosticos/fruticultura_2011_12.pdf.Acesso%20em%2015/07/2015


51 

 

OWEN, Robert W. Characterization and Quantitation of Polyphenolic Compounds in Bark, 

Kernel, Leaves, and Peel of Mango (Mangifera indica L.). Journal of Agricultural and Food 

Chemistry, v. 56, n. 14, 2008. 

 

BARRETO, Sérgio Augusto Jábali; CYRILLO, Denise Cavallini. Análise da composição dos 

gastos com alimentação no Município de São Paulo (Brasil) na década de 1990. Rev. Saúde 

Pública, v. 35, n. 1, 2001. 

 

BRASIL. ANVISA. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução – RDC n.º 263, de 

22 de setembro de 2005 – "Regulamento técnico para produtos de cereais, amidos, farinhas e 

farelos". Disponível em: 

http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/1ae52c0047457a718702d73fbc4c6735/RDC_26

3_2005.pdf?MOD=AJPERES . Acesso em: 10/11/2015. 

 

BRADY, Kevin; HO, Chi-Tang; ROSEN, Robert T.; SANG, Shengmin; KARWE, Mukund 

V. Effects of processing on the nutraceutical profile of quinoa. Food Chemistry, London, v. 

100, n. 3, 2007. 

 

BERARDINI, Nicolai; CARLE, Reinhold; SCHIEBER, Andreas.  Characterization of 

gallotannins and benzophenone derivatives from mango (Mangifera indica L. cv. ‗Tommy 

Atkins‘) peels, pulp and kernels by high-performance liquid chromatography/electrospray 

ionization mass spectrometry.  Rapid Communications Mass Spectrometry. v. 18, n. 19, 2004. 

 

BIANCHI, Maria de Lourdes Pires; ANTUNES, Lusânia Maria Greggi. Radicais livres e os 

principais antioxidantes da dieta. Revista de Nutrição, v. 12, n. 2, 1999. 

 

BRUNINI, Maria Amália; DURIGAN, José Fernando; OLIVEIRA, Antônio Luis.  Avaliação 

das alterações em polpa de manga Tommy-Atkins congeladas. Revista Brasileira de 

Fruticultura, v. 24, n. 3, 2002. 

 

BUAINAIN, Antônio Maurício, BATALHA, Mário Otávio. Cadeia produtiva de frutas. 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), BRASIL, jan 2007. 

Disponível em: 

http://www.ibraf.org.br/x_files/Documentos/Cadeia_Produtiva_de_Frutas_S%C3%A9rie_Ag

roneg%C3%B3cios_MAPA.pdf. Acesso em: 10/07/2015. 

 

CAI, Yizhong; LUO, Qiong; SUN, Mei; CORKE, Harold. Antioxidant activity and phenolic 

compounds of 112 traditional Chinese medicinal plants associated with anticancer. Life 

Sciences, v. 74, n. 17, 2004. 

 

CANTÍN, Celia M.; MORENO, María A.; GOGORCENA, Yolanda. Evaluation of the 

Antioxidant Capacity, Phenolic Compounds,and Vitamin C Content of Different Peach and 

Nectarine[Prunuspersica (L.) Batsch] Breeding Progenies. Journal Of Agricultural And Food 

Chemistry, v. 57, n. 1, 2009. 

 

CARVALHO, Kennyara Henriqueta de; BOZATSKI, Luana Carla; SCORSIN, Marina; 

NOVELLO, Daiana; PEREZ, Eliza; DALLA SANTA, Herta Stutz; SCORSIN, Gabriela; 

BATISTA, Mateus Gatti. Desenvolvimento de cupcacke adicionado de farinha de casca de 

banana: características sensoriais e químicas. Revista de Nutrição de Araraquara, v. 23, n. 3, 

2012 

http://www.ibraf.org.br/x_files/Documentos/Cadeia_Produtiva_de_Frutas_S%C3%A9rie_Agroneg%C3%B3cios_MAPA.pdf.
http://www.ibraf.org.br/x_files/Documentos/Cadeia_Produtiva_de_Frutas_S%C3%A9rie_Agroneg%C3%B3cios_MAPA.pdf.


52 

 

 

CASTRO, Luíla Ívini Andrade de; VILA REAL, Camila Marinho; PIRES, Ivy Scorzi Cazelli; 

PIRES, Christiano Vieira; PINTO, Nísia Andrade Villela Dessimoni; MIRANDA, Lucilene 

Soares; ROSA, Betânia Cristina; DIAS, Poliana Aparecida. Quinoa (Chenopodium Quinoa 

WLLD): Digestibilidade in vitro, desenvolvimento e análise sensorial de preparações 

destinadas a pacientes celíacos. Alimentação e Nutrição Araraquara, v. 18, n. 4, 2007. 

 

CAVALCANTI, Mônica Tejo; SILVA, Valdete Campos; COSTA, Tereziana Silva da; 

FLORÊNCIO, Isanna Menezes; FLORENTINO, Eliane Rolim. Obtenção do amido do 

endocarpo da manga para diversificação produtiva na indústria de alimentos. Revista Verde, 

v. 6, n. 5, 2011.   

 

CHEN, Zong-Tsi; CHU, Heuy-Ling; CHARNG-CHERNG, Chyau; CHIN-CHEN, Chu; 

DUH, Pin-Der. Protective effects of sweet orange (Citrus sinensis) peel and their bioactive 

compounds on oxidative stress. Food Chemistry, v. 135, n.4, 2012.  

 

CUNHA, G.A.P.; SAMPAIO, J.M.M.; NASCIMENTO, A.S.; SANTOS FILHO, H.P.; 

MEDINA, V.M. Manga para exportação: aspectos técnicos da produção. Brasília: Embrapa-

SPI, 35p. Série Publicações Técnicas FRUPEX, 8, 1994. 

 

CRUZ, A. G.; CADENA, Rafael Silva; CASTRO, W. F.; ESMERINO, Erick Almeida ; 

RODRIGUES, J. B.; FARIA, J. A. F.; FREITAS, Mônica Queiroz. Consumer perception of 

probiotic yogurt: Performance of check all that apply (CATA), projective mapping, sorting 

and intensity scale. Food Research International, v.54, n.1, 2013. 

 

DAMIANI, Clarissa; ALMEIDA, Ana Cláudia Silva de; FERREIRA, Juliana; ASQUIERI, 

Eduardo Ramirez; BOAS, Eduardo Valério de Barros Vilas; SILVA, Flávio Alves da. Doces 

de corte formulados com  casca de manga. Pesq. Agropec. Trop., Goiânia, v. 41, n. 3, 2011. 

 

DÁVALOS, Alberto; GÓMEZ-CORDOVÉS, Carmen; BARTOLOMÉ, Bergoña. Extending 

Applicability of the Oxygen Radical Absorbance Capacity (ORAC−Fluorescein) Assay. 

Journal of Agricultural and Food Chemistry., v.52, n.1, 2004.  

 

DORTA, Eva; GONZÁLEZ, Mónica; LOBO, M. Glória; SÁNCHEZ-MORENO, 

Concepción; ANCOS, Begoña. Screening of phenolic compounds in by-product extracts from 

mangoes (Mangifera indica L.) by HPLC-ESI-QTOF-MS and multivariate analysis for use as 

a food ingredient. Food Research International, v.57, n. 10, 2014.  

 

DORTA, Eva; LOBO, M. Glória; GONZÁLEZ, Mónica. Optimization of Factors Affecting 

Extraction of Antioxidants from Mango Seed. Food and Bioprocess Technology, v. 6, n. 4, 

2013. 

 

DORTA, Eva; LOBO, M. Glória; GONZÁLEZ, Mónica. Reutilization of Mango Byproducts: 

Study 

of the Effect of Extraction Solvent and Temperature on Their Antioxidant Properties. Journal 

of Food Science, v. 71, n. 1, 2012.  

 

DROGE, Wulf. Free radicals in the physiological control of cell function. Physiological 

Reviews, v. 82, n. 1, 2002. 

 



53 

 

FANG, Yun-Zhong; YANG, Sheng; WU, Guoyao. Free Radicals, Antioxidants, and 

Nutrition. Nutrition, v. 18, n. 10, 2002. 

 

FERREIRA, Aérica Edna; FERREIRA, Bárbara Santos; LAGES, Melina Maria Burgarelli; 

RODRIGUES, Vanessa Ayala Felício; THÉ, Patricia Maria Pontes; PINTO, Nísia Andrade 

Villela Dessimoni. Produção, caracterização e utilização da farinha de casca de jabuticaba em 

biscoitos tipo cookie. Alimentação e Nutrição, v. 23, n.4, 2012.  

 

FERREIRA, Ana Lúcia Anjos; MATSUBARA, L. S. Radicais livres: conceitos, doenças 

relacionadas, sistema de defesa e estresse oxidativo. Revista da Associação Médica Brasileira, 

v. 43, n. 1, 1997. 

 

FINKEL, Toren; HOLBROOK, Nikki J. Oxidants, oxidative stress and the biology of ageing. 

Nature, v. 408, 2000. 

 

Food and Agricultural Organization (FAO). Food energy - methods of analysis and 

conversion factors. Food and Nutrition Paper 77. Report of a workshop. Rome, 2002. 

 

GANSKE,  Franka; DELL, E. J. ORAC Assay on the FLUOstar OPTIMA to Determine 

Antioxidant Capacity. BGM LABTECH, Rev 12, 2006.  

 

GERSON, Luiz Juliano Valério; CABRAL, Luciano da Silva; TRAUTMANN-MACHADO, 

Raquel Joana; ZEOULA, Lúcia Maria; OLIVEIRA, Edimar Barbosa; GARCIA, Jocilaine; 

GONÇALVES, Matheus Ribeiro; AGUIAR, Rodrigo Penha Soares. Avaliação do teor de 

fibra em detergente neutro e ácido por meio de diferentes procedimentos aplicados às plantas 

forrageiras. Semina: Ciências Agrárias, v. 35, n.3, 2014.  

 

GUTKOSKI, Luiz Carlos; NODARI, Mariana Lenzi; JACOBSEN NETO, Raul. Avaliação de 

farinhas de trigos cultivados no Rio Grande do Sul na produção de biscoitos. Ciência e  

Tecnologia de Alimentos, v. 23, supl., 2003. 

 

HALLIWELL, Barry. Antioxidants in human health and disease. Annual Reviews of 

Nutrition, v. 16, 1996. 

 

HALLIWELL, B. Free radicals and other reactive species in disease. In: Encyclopedia of Life 

sciences. Londres: Nature Publishing Group, 2001, p. 1-7. 

 

HAMINIUK, Charles H. I.; MACIEL, Giselle M.; PLATA-OVIEDO, Manuel S. V.; 

PERALTA, Rosane M. Phenolic compounds in fruits – an overview. International Journal of 

Food Science and Technology, v. 47, n. 10, 2012.  

 

HAZRA, Bichabasu; BISWAS, Santanu; MANDAL, Nripendranath. Antioxidant and free 

radical scavenging activity of Spondias pinnata. BMC Complementary and Alternative 

Medicine, v. 8, artigo 63, 2008. 

 

HUANG, Dejian; OU, Boxin; PRIOR, Ronald. L. The Chemistry behind Antioxidant 

Capacity Assays. Journal of Agricultural and Food Chemistry, v. 53, n. 3, 2005. 

 

HUBER, Karina; QUEIROZ, José Humberto; MOREIRA, Ana Vládia Bandeira; RIBEIRO, 

Sônia Machado Rocha. Chemical characterization of agricultural by-products from ubá 



54 

 

mango (Mangifera indica L.): a perspective for obtaining natural antioxidants. Revista 

Brasileira de Tecnologia Agroindustrial, v. 06, n. 01, 2012. 

 

HOU, Jun; ZHENG, Dezhi; FAN, Kaihua; YU, Botao; XIAO, Wenjing; MA, Jie; JIN, 

Weihua; TAN, Yonghong; WU, Juan. Combination of mangiferin and dipeptidyl peptidase-4 

inhibitor sitagliptin improves impaired glucose tolerance in streptozotocin-diabetic rats. 

Pharmacology, v. 90, n.3-4, 2012. 

 

IBGE – Pesquisa de Orçamentos Familiares - Aquisição alimentar domiciliar per capita 2008-

2009. Disponível em: 

<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/pof/2008_2009/POFpub

licacao.pdf>; Acesso em 10/09/2014. 

 

IBGE – Quantidade Produzida em Lavouras Permanentes em 2013. Disponível em: 

<http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/agric/default.asp?t=2&z=t&o=11&u1=1&u2=1&u3=1&u4

=1&u5=1&u6=1> Acesso em: 02/07/2015. 

 

IBGE - Produção Agrícola Municipal – culturas temporárias e permanentes 2013. Disponível 

em: 

<http://ftp.ibge.gov.br/Producao_Agricola/Producao_Agricola_Municipal_[anual]/2013/pam2

013.pdf>  Ac2sso em: 02/07/2015.  

 

INSTITUTO ADOLFO LUTZ. Normas Analíticas do Instituto Adolfo Lutz. Métodos físico-

químicos para análise de alimentos. São Paulo: IMESP, 1 ed. digital, 2008. 

 

IMAI, H.; CHANG, H.; NAKANO, S. Environmental Chemistry — Environmental Research 

in Asia, (Eds., Y. Obayashi, T. Isobe, A. Subramanian, S. Suzuki and S. Tanabe), 2009, p. 

269-275. 

 

JAHURUL, Md. Haque Akanda; ZAIDUL, Md. Islam Sarker; NORULAINI, Nik Nik Ab 

Rahman; SAHENA, Ferdosh; JAFFRI, J. M.; OMAR, Mohd Abd Kadir. Supercritical carbon 

dioxide extraction and studies of mango seed kernel for cocoa butter analogy fats. CyTA-

Journal of Food, v. 12 n. 1, 2014. 

 

JAHURUL, Md. Haque Akanda; ZAIDUL, Md. Islam Sarker; GHAFOOR, Kashif; AL-

JUHAIMI, Fahad Y.; NYAM,  Kar-Lin; NORULAINI, Nik Nik Ab Rahman; SAHENA, 

Ferdosh OMAR, Mohd Abd Kadir. Mango (Mangifera indica L.) by-products and their 

valuable components: A review. Food Chemistry, v. 183, 2015. 

 

JORGE, Neusa; MALACRIDA, Cassia Roberta. Extratos de semente de mamão (Carica 

papaya L.) como fonte de antioxidantes naturais. Alimentos e Nutrição, v. 19, n. 3, 2008.  

 

KÄHKÖNEN, Marja P.; HOPIA, Ana I.; VUORELA, Heikki J.; RAUHA, Pihlaja; 

HEINONE, Marina. Antioxidant Activity of Plant Extracts Containing Phenol Compounds. 

Journal of Agricultural and Food Chemistry, v. 47, n. 10, 1999. 

 

KHAN, M. et al. Protective effect of Spirulina against doxorubicin-induced cardiotoxicity. 

Phytotherapy Research, v. 19, n. 12, p. 1030-1037, 2005. 

 

http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/agric/default.asp?t=2&z=t&o=11&u1=1&u2=1&u3=1&u4=1&u5=1&u6=1
http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/agric/default.asp?t=2&z=t&o=11&u1=1&u2=1&u3=1&u4=1&u5=1&u6=1
http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/agric/default.asp?t=2&z=t&o=11&u1=1&u2=1&u3=1&u4=1&u5=1&u6=1
ftp://ftp.ibge.gov.br/Producao_Agricola/Producao_Agricola_Municipal_%5banual%5d/2013/pam2013.pdf
ftp://ftp.ibge.gov.br/Producao_Agricola/Producao_Agricola_Municipal_%5banual%5d/2013/pam2013.pdf


55 

 

KUROSUMI, Akihiro; SASAKI, Chizuru; KUMADA, Kentaro; KOBAYASHI, Fumihisa; 

MTUI, Godliving; NAKAMURA, Yoshitoshi. Novel extraction method of antioxidant 

compounds from Sasapalmata (Bean) Nakai using steam explosion. Process Biochemistry, v. 

42, n. 10, 2007.  

 

LEOPOLDINI, Monica; RUSSO, Nino; TOSCANO, Marirosa. The molecular basis of 

working mechanism of natural polyphenolic antioxidants. Food Chemistry, v. 125, n. 2, 2011. 

 

LAKSHMINARAYANA, G.; CHANDRASEKHARA RAO, T.; RAMALINGASWANY, P. 

A. Varietal Variations in Content, Characteristics and Composition of Mango Seeds and Fat. 

JAOS, v. 60, n. 1, 1983. 

 

LARRAURI, José A.; RUPÉREZ, Pilar; BORROTO, Bárbara; SAURA-CALIXTO, 

Fulgencio. Mango Peels as a New Tropical Fibre: Preparation and Characterization. LWT- 

Food Science and Technology, v. 29, n. 8, 1996. 

 

LI, Xuan; CUI, Xiaobing; WANG, Jinjin.; YANG, Jie.; SUN, Xiaoyu; LI, Xiaodong; ZHU, 

Quan; LI, Wei. Rhizome of Anemarrhena asphodeloides counteracts diabetic ophthalmopathy 

progression in streptozotocin-induced diabetic rats. Phytotherapy Research, v. 27, n.8, 2012.  

 

LIMA, Misleni Ricarte de; LUDKE, Maria do Carmo Mohaupt Marques; NETO, Fernando de 

Figueiredo Porto; PINTO, Bárbara Wanderley Costa; TORRES,Thaysa Rodrigues; SOUZA, 

Evaristo Jorge Oliveira de. Farelo de resíduo de manga para tilápia do Nilo. Acta Scientiarum. 

Anima Sciences, v.22, n.1, 2011. 

 

LIMA, Vera Lúcia Arroxela Galvão de; MÉLO, Enayde de Almeida; MACIEL, Maria Inês 

Sucupira; SILVA, Geane Soares Beltrão; Lima, Daisyvângela Eucrêmia da. Fenólicos totais e 

atividade antioxidante do extrato aquoso de broto de feijão-mungo (Vigna radiata L.). Revista 

de Nutrição, v. 17, n.1, 2004.  

 

LOUSADA JUNIOR, José Edilton; NEIVA, José Neuman Miranda; RODRIGUEZ, Noberto 

Mário; PIMENTEL, José Carlos Machado Pimentel, LÔBO, Raimundo Nonato Braga. 

Consumo e Digestibilidade de Subprodutos do Processamento de Frutas em Ovinos. Revista 

Brasileira de Zootecnia, Viçosa, v. 34, n. 2, 2005. 

 

LOUSADA JÚNIOR, José Edilton; COSTA, José Maria Correia da; NEIVA, José Neuman 

Miranda; RODRIGUEZ, Norberto Mário. Caracterização físico-química de subprodutos 

obtidos do processamento de frutas tropicais visando seu aproveitamento na alimentação 

animal. Revista Ciência Agronômica, v.37, n.1, 2006. 

 

LUO, Fenglei; LV, Qiang; ZHAO, Yuqin; HU, Guibing; HUANG, Guodi; ZHANG, Jiukai; 

SUN, Chongde; LI, Xian; CHEN, Kunsong. Quantification and purification of mangiferin 

from Chinese mango (Mangifera indica L.) cultivars and its protective effect on human 

umbilical vein endothelial cells under H2O2-induced stress. International Journal of 

Molecular Sciences, v. 13, n. 9, 2012. 

 

LUO, Wei; ZHAO, Mouming; YANG, Bao; REN, Jiaoyan; SHEN, Guanglin; RAO, Guohua. 

Antioxidant and antiproliferative capacities of phenolics purified fromPhyllanthusemblica L. 

fruit. Food Chemistry, v. 126, n.1, 2011.  

 



56 

 

MACAGNAN, Fernanda Teixeira; MOURA, Fernanda Aline de; SANTOS, Luccielli 

Rodrigues dos; BIZZANI, Marília; SILVA, Leila Picolli.  Caracterização nutricional e 

resposta sensorial de pães de mel com alto teor de fibra alimentar elaborados com farinhas de 

subprodutos do processamento de frutas. B. Ceppa, v. 32, n. 2, 2014. 

 

MAHALI, Sidhartha. K.; MANNA, Sunil K. Beta-D-glucoside protects against advanced 

glycation end products (AGEs)-mediated diabetic responses by suppressing ERK and 

inducing PPAR gamma DNA binding. Biochemical Pharmacology, v. 84, n. 12, 2012. 

 

MASIBO, Martin; HE, Qian. Major mango polyphenols and their potential significance to 

human health. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, v. 7, n.4, 2008.  

 

MIRABELLA, Nadia; CASTELLANI, Valentina; SALA, Serenella. Current options for the 

valorization of food manufacturing waste: A review. Journal of Cleaner Production, v. 65, 

p.28–41, 2014.  

 

MEILGAARD, Morten C.; CIVILLE, Gail Vance; CARR, B. Thomas. Sensory evaluation 

techniques, 3ªed.. Boca Raton: CRC Press, 2004.  

 

MENDES, Marianne Louise Marinho; BORA, Pushkar Singh; RIBEIRO, Ana Paula Loura.  

Propriedades morfológicas e funcionais e outras características da pasta do amido nativo e 

oxidado da amêndoa do caroço de manga (Mangifera indica L.), variedade Tommy Atkins. 

Revista Instituto Adolfo Lutz, v. 71, n. 1, 2012. 

 

MERRIL, A,L.; WATT, B.K. Energy Value of Foods: Basis and Derivation, Revised. U.S. 

Dept Agric 1973.Agriculture Handbook 74. 

 

MONTEIRO, Carlos Augusto; MONDINI, Lenise; COSTA, Renata B. L. Mudanças na 

composição e adequação nutricional da dieta familiar nas áreas metropolitanas do Brasil 

(1988- 1996). Rev. Saúde Pública, v. 34, n. 3, 2000. 

 

MORAES, Kessiane Silva de; ZAVAREZE, Elessandra da Rosa; MIRANDA, Martha 

Zavariz de; SALLAS-MELADO, Myriam de Las Mercedes. Avaliação tecnológica de 

biscoito tipo cookie com variações nos teores de lipído e açúcar. Ciência e Tecnologia de 

Alimentos, v. 30, n.1, 2010. 

 

MUCHIRI, Daniel R., MAHUNGU, Symon M., & GITUANJA, Simon N.. Studies on Mango 

(Mangifera indica, L.) kernel fat of some Kenyan varieties in Meru. Journal of the American 

Oil Chemist‘s Society, v. 89, n. 9, 2012. 

 

OLIVEIRA, Alane Cabral. Capacidade Antioxidante de Farinhas de Resíduos de Frutas 

Tropicais. Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde)-Instituto de Ciências Biológicas e da 

Saúde, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2008. 

 

PALAFOX-CARLOS, Hugo; AYLA-ZAVALA, Jesus Fernando; GONZÁLEZ-AGUILAR, 

Gustavo A. The Role of Dietary Fiber in the Bioaccessibility and Bioavailability of Fruit and 

Vegetable Antioxidants. Journal of Food Science, v. 76, n. 1. 2011.  

 



57 

 

PEREIRA, A. L. F.; VIDAL, T. F.; CONSTANT, P. B. L. Antioxidantes alimentares : 
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