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RESUMO 
 

A secagem por foam mat drying foi utilizada como método de desidratação para a polpa de 

manga da variedade Tommy Atkins. O desenho experimental do tipo Composto Central 

Rotacional (DCCR) foi elaborado com o intuito de avaliar os efeitos da concentração de 

lecitina de soja e carboximetilcelulose (CMC) utilizados como agentes estabilizadores de 

espuma (0 – 1,50 g / 100 g), e diferentes valores de temperatura (53 – 87 °C) sobre as 

concentrações de compostos bioativos (fenólicos, carotenoides e vitamina C), capacidade 

antioxidante e os parâmetros de cor na polpa de manga. O estudo permitiu a identificação dos 

principais compostos antioxidantes na polpa de manga, incluindo a mangiferina, que podem 

ser utilizados como ingredientes na produção de alimentos funcionais com o objetivo de 

melhorar suas propriedades nutricionais e antioxidantes. A concentração de lecitina de soja e 

os valores de temperatura apresentaram efeito significativo negativo (p < 0,05) sobre o 

conteúdo de fenóis totais, capacidade antioxidante e vitamina C, enquanto a concentração de 

CMC mostrou efeito positivo (p < 0,05) para o somatório de fenólicos e capacidade 

antioxidante. No entanto, a análise estatística não indicou efeito significativo (p > 0,05) sobre 

o conteúdo de carotenoides totais e dos parâmetros de cor. O aumento da concentração total 

de compostos fenólicos e carotenoides em manga seca contribuiu para maior capacidade 

antioxidante da polpa de manga após o processo de foam mat drying. O estudo concluiu que a 

temperatura de secagem em 80 °C e a concentração de CMC e lecitina de soja de 0,30 g / 100 

g são bons parâmetros de operação para maior concentração de compostos fenólicos e 

carotenoides e capacidade antioxidante. Posteriormente, produtos foram formulados com a 

polpa seca nesta condição, e submetidos à análise sensorial, utilizando-se testes de escala 

hedônica e triangular e intenção de compra. Todas os produtos com a polpa de manga 

desidratada por foam mat drying apresentaram índice de aceitação maior de 44 %. A adição 

da polpa de manga desidratada nas formulações da mousse e refresco demonstraram o 

potencial uso para o desenvolvimento de alimento rico em substâncias fenólicas e 

carotenoides, agregando propriedades benéficas ao alimento. 

 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: manga, foam mat drying, lecitina de soja, carboximetilcelulose, compostos 
fenólicos, carotenoides, vitamina C, cor e mangiferina. 
 



 

ABSTRACT  
 

 

Foam mat drying was used as dehydration method for Tommy Atkins mango pulp. The 

effects of soy lecithin and carboxymethylcellulose (CMC) concentrations used as foam 

stabilizers (0 – 1,50 g/100 g) and temperature values (53 – 87 °C) on levels of bioactive 

compounds (phenolics, carotenoids and vitamin C), antioxidant capacity and the colour 

measured in mango pulp were evaluated and optimized according to a multilevel factorial 

design (DCCR). The present study allowed the identification of the main antioxidant 

compounds in mango pulp such as mangiferin that can be utilized for the production of value-

added ingredients for various food applications to enhance their nutritional and antioxidant 

properties. Soy lecithin concentration and T had a negative effect (p < 0,05) on the phenolic 

content, antioxidant capacity and vitamin C, while CMC concentration had a positive effect (p 

< 0,05) for phenolic content and antioxidant capacity on the evaluated responses. However, 

the statistical analysis indicated no significant effect of variables studied (p > 0,05) on the 

total carotenoid and color parameters. The increasing of the total phenolics and carotenoids 

content observed for dried mango contributed for higher antioxidant capacity of mango pulp 

after foam mat drying process. This study concluded that drying temperature of 80 °C and 

concentration of CMC and soy lecithin of 0,30 g / 100 g are good operating parameters for 

increased content phenolic and carotenoids compounds and antioxidant capacity. After that, 

products formulated with the dried pulp in this condition were submitted at the sensory 

analysis, using hedonic scale and triangular testing and purchase intent. All products 

formulated with the dried mango pulp by foam mat drying showed higher acceptance (rate 44 

%). Addition of dried mango pulp in the mousse and refresh formulation demonstrates the 

potential of using on the development of food rich in phenolic and carotenoids substances, 

adding to food product beneficial properties. 

 

 

 

 

Keywords: mango, foam mat drying, soy lecithin, carboxymethylcellulose, phenolic 
compounds, antioxidant activity, carotenoids, vitamin C, color and mangiferin. 
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1     INTRODUÇÃO 

 

O Brasil caracteriza-se como um dos três maiores produtores de frutas frescas do 

mundo. Dados indicam que 43 milhões de toneladas foram produzidas em uma área de, 

aproximadamente, 2,5 milhões de hectares em 2012. A manga é a sexta fruta brasileira mais 

importante em área colhida, com 75,2 mil hectares, e a terceira em volume de exportação com 

124,6 mil toneladas em 2010. O Brasil ocupa o sétimo lugar entre os produtores mundiais de 

manga.  

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

vitamina C, carotenoides e compostos fenólicos são características intrínsecas da manga. 

Estes compostos são descritos como potentes antioxidantes e o seu consumo diário na dieta 

relaciona-se à prevenção de processos degenerativos no organismo, e descreve-se que a 

manga pode fornecer quantidades significativas de compostos bioativos para a dieta humana.  

No Brasil, como em outros países, a manga é consumida principalmente na forma in 

natura. As tentativas para industrialização desta fruta esbarram em dificuldades como a pouca 

resistência ao transporte, rápido amadurecimento e a curta conservação antes do 

processamento, além da falta de conhecimento e de divulgação dentre os produtores dos 

processos adequados para elaboração de produtos derivados da manga. Por ser uma fruta 

sazonal e de grande aceitação no mercado nacional e internacional, a industrialização da 

manga é de extrema importância para que ocorra a diminuição nas perdas de excessos de 

safras e o melhor aproveitamento. A utilização de métodos de desidratação para a 

conservação desta fruta torna-se interessante, pois, além das possibilidades já mencionadas, 

leva à obtenção de produtos estáveis e ao oferecimento de novos produtos aos consumidores. 

Dentre os vários métodos de desidratação disponíveis, a secagem em leito de espuma 

(foam mat drying) é um processo pelo qual o material líquido ou semilíquido é transformado 

numa espuma estável, através de batedura e incorporação de ar ou outro gás, que é submetida 

à secagem com ar aquecido, até o ponto em que impeça o crescimento de microrganismos e as 

reações químicas e/ou enzimáticas. Este método é relativamente simples e barato, que se vale 

da utilização de agentes estabilizantes de espuma (emulsificantes) que tem a finalidade de 

manter a espuma estável durante o processo. Dentre as vantagens deste método destacam-se o 

uso de baixas temperaturas de desidratação e o pequeno tempo de secagem devido à maior 

área de superfície exposta ao ar e à velocidade de secagem, acelerando o processo de remoção 

de água e a obtenção de um produto poroso e de fácil reidratação. Esta técnica pode ser 

aplicada em alimentos sensíveis ao calor como os sucos de frutas. Os produtos obtidos são, 
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em geral, de boa qualidade e o processo tende a ser relativamente rápido, representando uma 

boa opção para o processamento da manga, visando à obtenção de manga desidratada para 

incorporação em alimentos funcionais. 

O estudo da otimização do processo de secagem da polpa de manga por foam mat 

drying, avaliando o conteúdo dos compostos bioativos presentes nesta fruta, pode trazer 

benefícios para toda a cadeia produtiva, visto que problemas de excesso de safra e 

dificuldades de distribuição em virtude da pouca resistência da fruta in natura ao 

armazenamento ainda perduram no Brasil e em outros países produtores. O consumo de frutas 

e vegetais possui papel importante na prevenção de doenças crônico-degeneratinas e a manga 

constitui-se em fonte de diversos compostos bioativos, como fenóis, carotenoides e vitamina 

C, dentre outros. Em particular, a mangiferina, que é uma xantona que ocorre em diferentes 

frações desta fruta, em função das atividades biológicas descritas, tem demonstrado grande 

potencial no que se refere ao desenvolvimento de alimentos funcionais, cujo consumo regular 

está associado à diminuição de doenças crônicas, de acordo com os dados epidemiológicos 

disponíveis. Além disso, não estão descritos na literatura a influência dos parâmetros de 

secagem da manga sobre a retenção de mangiferina e outros compostos bioativos de interesse, 

e há poucos dados relacionados ao conteúdo de carotenoides em mangas desidratadas. Assim, 

considera-se de interesse o estudo de processos de desidratação de manga, avaliando o 

conteúdo de compostos bioativos, visando à formulação de alimentos com apelo de funcionais 

à base de manga desidratada por foam mat drying.   
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2 OBJETIVOS 
 

2.1 OBJETIVO GERAL  

 

Avaliar a desidratação de polpa de manga da variedade Tommy Atkins através de foam 

mat drying com foco na concentração de compostos bioativos, visando à formulação de 

alimentos com apelo de funcionais à base de manga desidratada. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

  

1 – Obter a polpa da manga da variedade Tommy Atkins e analisar a composição centesimal, 

compostos fenólicos, incluindo a mangiferina, carotenoides, vitamina C, análise de cor, além 

de determinar a atividade antioxidante da polpa desta fruta; 

2 – Efetuar testes preliminares de secagem da polpa de manga por foam mat drying para 

determinar as curvas de desidratação nas várias condições adotadas no desenho experimental 

do tipo Composto Central Rotacional (DCCR), visando avaliar o conteúdo de umidade e 

atividade de água (Aw) das amostras em função do tempo de secagem; 

3 – Processar a polpa da manga por foam mat drying, avaliando os efeitos isolados e 

combinados de três variáveis de processo (temperatura de secagem e diferentes concentrações 

de CMC (agente estabilizante de espuma) e lecitina de soja (agente estabilizante de espuma e 

potencializador da absorção de fitoquímicos), sobre a concentração de fenóis, incluindo a  

mangiferina, carotenoides e vitamina C, além da capacidade atioxidante e os parâmetros de 

cor L*, a* e b* utilizando DCCR; 

4 – Analisar a composição centesimal, caracterização dos açúcares por CLAE-IR e 

microscopia óptica da polpa seca obtida na condição de maior concentração dos compostos 

bioativos de interesse; 

5 – Formular alimentos com apelo de funcionais a partir da polpa desidratada escolhida; 

6– Efetuar análise sensorial dos alimentos formulados com a polpa desidratada para 

determinar aceitabilidade e diferença em relação aos produtos formulados com a polpa in 

natura; 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

  

3.1 ASPECTOS GERAIS DA PRODUÇÃO DE MANGA NO BRASIL 

 

A produção mundial de frutas é de 609,2 milhões de toneladas e o Brasil é o terceiro 

produtor mundial, atrás apenas da China e da Índia, de acordo com dados da Food and 

Agriculture Organization (FAO) (2010). Juntos, estes três países contribuem para 42,3 % da 

produção mundial de frutas. No Brasil, a base agrícola da cadeia produtiva das frutas abrange 

2,9 milhões de hectares e gera 6,0 milhões de empregos diretos. A presença brasileira no 

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

ano, é possível pela extensão territorial do país, posição geográfica e condições de clima e de 

solo privilegiadas (ANDRADE, 2012).  

A manga é oriunda da mangueira (Mangifera indica L.), e é uma fruta de aroma e cor 

agradáveis, pertencente à família Anacardiaceae, oriunda das florestas do Sul e Sudeste da 

Ásia, mais precisamente da Índia, introduzida no Brasil pelos colonizadores portugueses no 

século XVI, que integra o grupo das frutas tropicais de importância econômica. A produção 

concentra-se nas regiões Nordeste e Sudeste do Brasil, com destaque, nesta ordem de 

importância, para os estados da Bahia, Pernambuco, São Paulo e Minas Gerais (IBGE, 2012).  

Em solo brasileiro, existe um elevado número de variedades conhecidas de mangas. 

Algumas são originárias de cruzamentos aleatórios de espécies nos campos ou foram 

geneticamente induzidas, buscando a melhoria. Dentre as variedades introduzidas no Brasil a 

partir da década de 60, que constitui a base da mangicultura brasileira para exportação, 

destaca-se a Tommy Atkins. Esta variedade juntamente com a Rosa e a Espada são as de maior 

produção e consumo na Região Nordeste do Brasil (MELO e ARAÚJO, 2011). A figura 1 

apresenta as diferentes variedades de manga mais comuns encontradas no Brasil. 
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Figura 1- Diferentes variedades de manga mais comuns no Brasil: (A) Rosa, (B) Tommy Atkins, (C) 

Espada e (D) Palmer (EMBRAPA, 2009) 

 

 

Atualmente, a manga Tommy Atkins (Mangífera indica L.) é a variedade mais 

produzida no Brasil (Figura 1B). Responde por aproximadamente 80 % da área cultivada. 

Representa 90 % das exportações da fruta no Brasil. Países como a Holanda, Espanha, 

Portugal e Reino Unido são os principais destinos da manga nacional. A variedade Tommy 

Atkins originou-se na Flórida, EUA, na década de 1920. Morfologicamente, a fruta (Figura 

2A) pode ser dividida em epicarpo, mesocarpo e endocarpo (Figura 2B). O epicarpo é a casca 

do fruto, a parte mais externa. O mesocarpo é a polpa do fruto, a parte intermediária. O 

endocarpo corresponde ao caroço do fruto, ou seja, a parte mais interna e que engloba a 

amêndoa (Figura 3) (MUTUA, IMATHIU e OWINO., 2016). Dessa forma, a manga é um 
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fruto do tipo drupa, ou seja, um fruto carnoso que possui endocarpo duro e espesso no qual 

engloba uma única amêndoa. A amêndoa é a semente propriamente dita, a parte capaz de 

promover a germinação que dará origem a reprodução e disseminação da espécie 

(TORRESLEÓN et al., 2016). 

 

 
Figura 2- Fruto da manga variedade Tommy Atkins. (A) fruta inteira; (B) fruta após corte transversal 

(BRITO, 2016) 
 
 
 

 
 

Figura 3- Amêndoa no interior do caroço da manga variedade Tommy Atkins (BRITO, 2016) 
 

 

O fruto apresenta peso médio de 460 g, casca espessa e formato oval. A polpa é firme, 

suculenta e com coloração laranja-amarelada e a casca vermelho-púrpura intensa. O consumo 

da manga Tommy Atkins no Brasil, em algumas capitais, chega a 2,5 kg ao ano por habitante. 
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Há domínio da compra desta fruta pelas classes média e alta (FURLANETO, SOARES e 

BERTANI, 2015). 

Os produtos industrializados vêm despertando o interesse do consumidor. Desta 

forma, a polpa de manga constitui uma matéria-prima de importância para as indústrias de 

conservas de frutas, que podem produzí-las durante as épocas de safra, armazená-las e 

reprocessá-las em períodos mais propícios, ou segundo a demanda do mercado consumidor, 

para obtenção de doces em massa, geleias, sucos e néctares. Além disso, outras indústrias 

alimentícias adquirem a polpa de manga para empregá-la em formulação de iogurtes, doces, 

biscoitos, bolos, sorvetes, refrescos e alimentos infantis (BENEVIDES et al., 2008). 

 A viabilização do aproveitamento racional da manga, preservando ao máximo seus 

componentes nutricionais, seria extremamente importante para o Brasil, grande produtor 

mundial desta fruta (RIBEIRO e SABAA-SRUR, 1999). 

 A comercialização da manga no mercado interno brasileiro centraliza-se na variedade 

Tommy Atkins, que ocupa 79 % da área plantada no país. No estado de Minas Gerais, as 

variedades para consumo in natura mais cultivadas são: Tommy Atkins, Haden e Palmer 

(GALLI, 2008).  

Por ser uma fruta sazonal e de grande aceitação no mercado nacional e internacional, a 

industrialização da manga é de extrema importância para que ocorra a diminuição nas perdas 

de excessos de safras promovendo o melhor aproveitamento da mesma (BRUNINI et al., 

2002). A utilização de métodos de desidratação para a conservação desta fruta torna-se 

interessante, pois leva à obtenção de produtos estáveis e ao oferecimento de novos produtos 

aos consumidores. 

 

3.2 ASPECTOS NUTRICIONAIS DA MANGA E PRESENÇA DE COMPOSTOS 

BIOATIVOS 

 

 A inclusão de frutas e seus produtos na dieta é uma recomendação nutricional 

relacionada à saúde tendo em vista que estes alimentos fornecem quantidades apreciáveis de 

vitaminas, minerais e fibras. Além disto, evidências epidemiológicas têm demonstrado que 

existe uma forte correlação inversa entre o consumo regular de frutas e hortaliças e a 

prevalência de algumas doenças crônicas não transmissíveis. Portanto, uma dieta rica em 

frutas e hortaliças encontra-se associada a uma maior expectativa de vida (MELO et al., 

2008). 
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A manga possui aroma intenso, forte coloração da casca, sabor agradável e valor 

nutricional elevado. De acordo com os estudos de Robles-Sánchez et al. (2009), além de ser 

uma fruta bastante apreciada, constitui uma importante fonte de compostos fitoquímicos, 

dentre os quais se destacam os compostos fenólicos e carotenoides e a vitamina C.  

 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), com conteúdos muito baixos de proteína (cerca de 0,5 

g/100 g) e de lipídios (cerca de 0,2 g/100 g). Contém também minerais e vitaminas, e o 

conteúdo de vitamina C pode atingir cerca de 100 mg/100 g, dependendo da variedade. O 

conteúdo desta vitamina é consideravelmente maior nas frutas jovens e verdes do que na 

manga madura, apesar da fruta madura constituir-se ainda em uma excelente fonte de 

vitamina C. Assim, o valor vitamínico da manga relaciona-se ao conteúdo de pró-vitamina A, 

em função do conteúdo de certos carotenoides, vitamina C (ácido ascórbico) e pequenas 

quantidades de vitaminas do complexo B (BRUNINI et al., 2002). 

Além da sua importância econômica na comercialização de frutas, a Mangifera indica 

L. tem sido amplamente utilizada como planta medicinal. O uso tradicional de diferentes 

partes da mangueira foi relatado no tratamento de disenteria, diarreia, asma, verminoses e 

diabetes. Em Cuba, o extrato aquoso da casca de Mangifera indica L. é produzido em escala 

industrial e comercializado como suplemento nutricional (Vimang®) com propriedades 

antioxidantes, analgésicas, anti-inflamatórias e imunomodulatórias, evidenciadas em estudos 

pré-clínicos e em alguns ensaios clínicos (NÚÑEZ-SELLÉZ et al., 2007). 

 

3.2.1 Compostos fenólicos da manga  

 

Os compostos fenólicos têm sido amplamente estudados durante décadas, devido às 

suas propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e antimicrobianas que estão relacionadas 

com a prevenção de importantes doenças crônicas (ROCKENBACH et al., 2011). A 

capacidade antioxidante de frutas e vegetais tem sido relacionada em parte, com a estrutura 

química e com o número de grupos hidroxil de diferentes compostos fenólicos presentes 

nesses alimentos (JIMÉNEZ et al., 2014). A manga apresenta compostos como os ácidos 

gálico, elágico, ferúlico, cinâmico, vanílico e cumárico, além de mangiferina e de taninos, que 

atuam como fontes naturais de antioxidantes (ABDALLA, et al., 2007).   

Quimicamente, os fenólicos são definidos como substâncias que possuem anel 

aromático com um ou mais substituintes hidroxílicos, incluindo seus grupos funcionais. 

Possuem estrutura variável e com isso, são multifuncionais. Dentre os fenólicos, destacam-se 
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os flavonoides, os ácidos fenólicos, os taninos e os tocoferóis como os mais comuns 

antioxidantes fenólicos de fonte natural. Os flavonoides são encontrados principalmente na 

casca e nas sementes das frutas, e se dividem em vários subgrupos como flavanóis, flavonas, 

flavononas, catequinas, antocianinas, isoflavonas e chalconas (JIMÉNEZ et al., 2014). A 

figura 4 mostra as estruturas químicas de alguns flavonoides. 

 

 
 

Figura 4 - Estruturas químicas de alguns flavonoides 
 

 
Os ácidos fenólicos são divididos em derivados dos ácidos hidroxicinâmicos (figura 

5), que são os ésteres dos ácidos cafeico, cumárico e ferúlico, e em ácidos hidroxibenzoicos 

(figura 6), dos quais podem-se destacar os ácidos salicílico, gálico, elágico, protocatéquico e 

vanílico (JIMÉNEZ et al., 2014). A capacidade antioxidante desses compostos está 

relacionada com a posição dos grupos hidroxilas e também com a proximidade do grupo –

CO2 H com o grupo fenil. Quanto mais próximo esse grupo estiver do grupo fenil, maior será 

a capacidade antioxidante do grupo hidroxila na posição meta (JIMÉNEZ et al., 2014). Os 
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ácidos fenólicos como os ácidos gálico, cafeico e clorogênico, têm sido estudados pela sua 

capacidade antioxidante, antimicrobiana e vasodilatadora (MUDINIC et al., 2010). As figuras 

5 e 6 apresentam algumas estruturas químicas da classe dos não-flavonoides (ácidos 

fenólicos).  

 

 
Figura 5 – Estruturas químicas de alguns ácidos hidroxicinâmicos 

 

 
Figura 6 – Estruturas químicas de alguns ácidos hidroxibenzoicos  
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As xantonas são compostos fenólicos naturais e são formadas pela combinação das 

vias do chiquimato e do acetato presentes em plantas superiores, fungos e liquens (VIEIRA e 

KIJJOA, 2005). Podem ser classificadas em cinco grandes grupos: (a) xantonas simples 

oxigenadas, (b) xantonas glicosiladas, (c) xantonas preniladas e seus derivados, (d) 

xantonolignoides, e (e) xantonas variadas (JIANG, DAI e LIA, 2004). Seu nome é 

proveniente do grego xanthos que significa amarelo, decorrente de sua coloração 

característica (KUSTER et al., 2003). Atualmente as xantonas e seus derivados são isolados 

das plantas ou sintetizados quimicamente (KIRKPATRICK, 2002). 

Na mangueira, a xantona glicosilada mangiferina (1,3,6,7-tetrahidroxi-xantona C2-D-

glicosídeo) (figura 7) é um composto fenólico com propriedades que foram isoladas em 

espécies do gênero Mangifera: M. zeylanica, M. persiciformis, M. odorata e a M. indica, nas 

folhas, frutos, casca do caule e raízes (MAKARE, BODHANKAR e RANGARI, 2001), 

amplamente encontrado em pteridófitas e angiospermas, principalmente nas famílias 

Gentianaceae e Iridaceae. Esta substância fenólica foi primeiramente isolada na manga, em 

1956, por Shun Iseda utilizando reagentes colorimétricos específicos e espectroscopia na 

região do infravermelho para identificação química (ISEDA, 1956). Depois de dez anos, 

Haynes e Taylor confirmaram sua estrutura por meio da técnica de Ressonância Magnética 

Nuclear (RMN) (HAYNES e TAYLOR, 1966) e Prox (1968) obteve o espectro de massas da 

mangiferina, em um estudo de caracterização espectrométrica de compostos naturais C-

glicosilados (PROX, 1968). 

 

 

 
Figura 7 - Estrutura da mangiferina, 1,3,6,7-tetrahidroxixantona C2-D-glicosídeo  
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 Na rota biossintética, a mangiferina é formada a partir de um precursor flavônico e o 

ácido benzoico não está envolvido, diferentemente do que ocorre para as outras xantonas. Ela 

é produzida pelo acoplamento de p-hidroxi-cinamato com duas moléculas de malonato, 

resultando na benzofenona iriflofenona, a qual é oxidada na posição C-3’ e posteriormente 

glicosilada no carbono C-3. Por fim, a xantona é gerada pelo acoplamento oxidativo dos 

carbonos C-4 e C-6’ (JENSEN e SCHRIPSEMA, 2002). 

Estudos pré-clínicos e ensaios in vitro têm revelado grande versatilidade de ações 

biológicas de mangiferina, cujo potencial já se supunha desde a sua descoberta como 

princípio ativo de várias plantas medicinais, tais como M. indica, Anemarrhena asphodeloides 

e espécies do gênero Cyclopia e Salacia. Em Cyclopia spp, mangiferina é o principal 

composto bioativo do chá indicado para afecções respiratórias, enquanto que nas demais 

espécies, é responsável, especialmente, pela atividade antidiabética (KANUTO, 2009). Um 

estudo demonstrou que a mangiferina apresenta efeito neuroprotetor relacionado, ao menos 

em parte, com mecanismos antioxidante e anti-inflamatório que, na opinião dos autores, 

poderiam ser aproveitados para terapias mais efetivas para esquizofrenia e outras doenças 

neurodegenerativas (RAO et al., 2012). Gong et al. (2012) demonstraram também efeito anti-

inflamatório da mangiferina em injúria pulmonar induzida por sepsia em camundongos, 

relacionado à regulação da heme-oxidase I.  

 Plessis-Stoman et al. (2011) avaliaram a ação anticâncer da combinação entre 

oxaliplatina e mangiferina em linhagens celulares HeLa, HT29 e MCF7. Os ensaios efetuados 

indicaram que a adição de mangiferina reduziu a IC50 da oxaliplatina em 3,4 vezes para as 

células HT29 e em 1,7 vezes para HeLa nos ensaios com MTT, diminuindo também a 

coloração com blue trypan, o que foi acompanhado por ativação de caspase III, fragmentação 

do DNA e retardo na fase S do ciclo celular. A mangiferina causou também a redução da 

ativação do NF-κB. Este estudo indicou que a mangiferina, em combinação com oxaliplatina, 

favoreceu a morte celular apoptótica e melhorou a eficácia de oxaliplatina in vitro, e que a 

combinação das duas substâncias pode também inibir o desenvolvimento de resistência em 

linhagens de células tumorais. 

 O potencial antioxidante da mangiferina tem sido amplamente investigado. Estudos in 

vitro, utilizando testes como o do radical 2,2-difenil-1-picril-hidrazil (DPPH), o da 

hipoxantina/xantina oxidase (HX/XO), o da habilidade ferro-redutora plasmática (FRAP) e o 

da capacidade de absorção de radicais oxigênio (ORAC) evidenciaram que a mangiferina 

apresenta potente atividade antioxidante, superando não apenas as atividades dos 

antioxidantes consagrados vitamina C e E, como também as atividades dos compostos 
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fenólicos quercetina, galato de metila e penta-O-galoil-glicosídeo (BARRETO et al., 2008). 

Estudos utilizando diferentes culturas celulares sob estímulos nocivos variados confirmaram o 

potencial antioxidante da mangiferina (AMAZZAL et al., 2007). 

 Outros artigos disponíveis na literatura demonstram atividades biológicas interessantes 

para os compostos fenólicos da manga (WILKINSON et al., 2011) e, em especial, para a 

mangiferina (MAHALI e MANA, 2012.; HOU et al., 2012.; LI et al., 2012.; LUO et al., 

2012). 

Trabalhos indicam que a mangiferina concentra-se principalmente na casca e no 

caroço da manga (BERARDINI et al., 2004.; BARRETO et al., 2008). Avaliando as 

concentrações de mangiferina em diferentes partes de mangas chinesas, Luo et al. (2012) 

detectaram também que a substância encontra-se principalmente na casca, com concentrações 

variando de 0,04 a 7,34 mg/g. No entanto, em função das atividades biológicas descritas, a 

concentração de mangiferina nas partes comestíveis da fruta atrai a atenção de muitos 

pesquisadores, visto que a fruta in natura, assim como produtos processados contendo manga, 

podem constituir-se em alimentos funcionais em decorrência dos seus conteúdos desta 

substância. A mangiferina em purê concentrado de manga foi encontrada em concentração de 

4,4 mg/kg (SCHIEBER et al., 2000) e na concentração de 12,4 mg/kg na polpa fresca da 

manga brasileira da variedade Ubá (RIBEIRO et al., 2008) e 227-996 mg/kg na polpa fresca 

da variedade mexicana Ataulfo, o que foi considerada uma concentração elevada 

(MANTHEY et al., 2009). 

Azevedo (2006) avaliou as concentrações de compostos fenólicos da polpa de manga 

Tommy Atkins (verde, “de vez” (boa para o consumo) e madura) em função do estádio de 

maturação, através de cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE). Dos treze compostos 

fenólicos avaliados, sete foram detectados nas amostras de polpa de manga analisadas, sendo 

eles ácido gálico, galato de metila, catequina, epicatequina, ácido ferúlico, ácido isoferúlico e 

galato de propila. Ácido benzoico, ácido clorogênico, ácido cafeico, ácido fumárico, ácido p-

cumárico e mangiferina não foram detectados no material estudado através da metodologia 

utilizada. Os compostos fenólicos responderam de maneira diferente à influência da 

maturação. A concentração de epicatequina apresentou aumento inicial seguido de redução 

significativa até o final do período de avaliação. As concentrações de galato de propila, galato 

de metila e ácido gálico aumentaram gradualmente durante todo o período de avaliação com 

valores de 3,10 a 5,42, 10,29 a 16,29 e 3,80 a 9,68 mg/g de polpa liofilizada, respectivamente. 

As concentrações de catequina e ácido ferúlico apresentaram aumento inicial do estádio verde 



 29 

para “de vez”, mantendo estáveis até o estádio maduro. A concentração de ácido isoferúlico 

aumentou durante a maturação.  

Berardini et al. (2004) extraíram compostos fenólicos de casca, polpa e caroço de 

mangas da variedade Tommy Atkins, que foram caracterizados por cromatografia líquida de 

alta eficiência acoplada a espectrometria de massas (CLAE-EM). Na casca, 18 galotaninos e 5 

benzofenonas foram detectados. No caroço e na polpa, 22 e 8 galotaninos foram identificados, 

respectivamente, e foram encontradas evidências para a presença de benzofenonas. 

Analisando a composição de fenóis em partes de manga (casca, caroço e folhas) de variedades 

brasileiras, Barreto et al. (2008) encontraram xantonas C-glicosiladas, galotaninos e 

benzofenonas, dos quais 4 compostos foram identificados como os fenólicos majoritários 

(mangiferina, ácido gálico, penta-O-galoillglicosídeo e galato de metila). Dentre estes, a 

mangiferina, em particular, foi detectada em quantidades consideradas elevadas em partes de 

algumas variedades (na ordem de 100 g/kg), mostrando também alta capacidade antioxidante. 

Palafox-Carlos et al. (2012), identificaram os ácidos gálico, clorogênico, 

protocatéquico, vanílico e alguns derivados de ácidos orgânicos em polpa de manga da 

variedade Tommy Atkins nos quatros estádios de maturação. Nesse estudo, os flavonoides não 

foram detectados. O conteúdo de flavonoide é menor na polpa, quando comparado com outras 

partes da manga (PALAFOX-CARLOS, YAHIA e GONZÁLEZ-AGUIAR, 2012).   

  

3.2.2 Carotenoides da manga 

 

A correlação entre altos níveis de carotenoides e benefícios à saúde apareceu na 

literatura na década de 70. As dietas ricas em frutas e hortaliças estavam associadas a 

reduzidas taxas de câncer e doenças cardiovasculares. Como consequência, a população foi 

encorajada a consumir ao menos 5 porções de frutas e hortaliças diariamente, o que é 

equivalente a aproximadamente 6 mg de carotenoides. Desde então, esta correlação tem sido 

avaliada e confirmada por vários autores (GRANATO et al., 2010). 

As propriedades benéficas dos carotenoides estão relacionadas com suas estruturas 

químicas, como a presença no anel β-ionona em uma cadeia de polieno com 11 carbonos. O 

todo-trans-β-caroteno, apresenta duas dessas estruturas, enquanto todos os demais 

carotenoides próvitamínicos A apresentam apenas uma. Deste modo, o β-caroteno é o 

metabólito vegetal mais importante como fonte de vitamina A, podendo ser convertido, 

através da clivagem enzimática, em duas molélucas de retinol. É evidente, que esses 
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pigmentos possuem capacidade de atuarem como neutralizadores de radicais livres e de outras 

espécies reativas de oxigênio, como o oxigênio singlete, principalmente em função de suas 

estruturas de duplas ligações conjugadas, mostrando atividade antioxidante (RIBEIRO e 

SERAVALLI, 2004). Com isso, desempenham funções na prevenção de doenças como 

câncer, doenças cardiovasculares e crônicas (MELÉNDEZ-MARTÍNEZ, VICARIO e 

HEREDIA, 2007). 

Os carotenoides são uma família de pigmentos naturais lipossolúveis de cores amarela, 

laranja ou vermelha, mudando para o azul por reação com ácido sulfúrico ou tricloreto de 

antimônio. Quimicamente são substâncias tetraterpênicas (C40), formadas por oito unidades 

isoprenóides em uma estrutura básica acíclica, linear e simétrica, podendo ser modificada por 

hidrogenação, desidrogenação, ciclização e oxidação (OLIVIER e PALOU, 2000). São 

dividos em carotenos, compostos constituídos apenas por carbono e hidrogênio, e seus 

derivados oxigenados, que são as xantofilas. Os animais não têm a capacidade de sintetizá-

los, portanto os adquirem através da dieta (VALDUGA et al., 2009). Na figura 8 estão 

representadas as estruturas químicas de alguns dos principais carotenoides encontrados na 

manga da variedade Tommy Atkins (LOW, D’ARCY e GIDLEY, 2015.; CHEN et al., 2004.; 

MANTHEY e PERKINS-VEAZIE, 2009.; ORNELAS-PAZ, YAHIA e GARDEA-BEJAR et 

al., 2007.; DE ROSSO e MARCADANTE, 2007).  

 

 
Figura 8 - Estrutura de alguns carotenoides encontrados na manga da variedade Tommy Atkins 
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As moléculas de carotenoides possuem um sistema de dupla ligação conjugada 

podendo ocorrer nas configurações cis ou trans, embora na natureza sejam encontrados mais 

frequentemente compostos na configuração trans. A cor intensa dos carotenoides deve-se ao 

grande número de insaturações conjugadas presentes na molécula (RIBEIRO e SERAVALLI, 

2004). A identificação desses pigmentos é realizada em colunas do tipo “C30” e a interação 

entre a fase estacionária e a fase móvel permite a separação de diferentes isômeros do mesmo 

composto carotenoide analisado. No estudo de Meléndez-Martínez, Vicario e Heredia (2007) 

foi observado que as estruturas químicas dos carotenoides homólogos de (todo-trans)- 

diferem em suas propriedades como a biodisponibilidade, susceptibilidade à oxidação e 

atividade próvitamina A.  

Carotenoides são facilmente oxidados por oxigênio ou peróxidos, e mesmo pelo 

oxigênio do ar, dependendo da luz, calor e presença de oxidantes. Essas reações podem ser 

causadas pela formação de radicais livres (FURTADO, 2003). A preparação do extrato, como 

as condições de saponificação, o tempo, temperatura, concentração de hidróxido de potássio 

(KOH), número e volume de partições e lavagens interferem no conteúdo de carotenoide da 

amostra, pelas análises de identificação, podendo ocasionar degradação ou gerar isômeros dos 

compostos (SCOTT et al., 1996). No estudo de Britton, Liaaen-Jensen e Pfander (2004) foram 

detectados três isômeros de auroxantina (8R, 8’R)-, (8R, 8’S)- e (8S, 8’S)-, como 

consequência do tratamento de acidificação da amostra padrão de violaxantina.  

Stinco et al. (2014) avaliaram a aplicabilidade e validaram o método de cromatografia 

líquida de rápida resolução (RRLC) na determinação de diferentes quantidades de 

isoprenoides encontrados em frutas e vegetais. Os autores concluíram que o conteúdo desses 

compostos, apresenta um grande impacto na coloração nas amostras analisadas.  

Ornelas-Paz, Yahia e Gardea-Bejar (2007) usaram CLAE-EM para identificar e 

quantificar os carotenoides da polpa de 7 cultivares de mangas mexicanas maduras. Todas as 

variedades apresentaram perfis de carotenoides similares, com o todo-trans-β-caroteno 

apresentando-se como o majoritário (entre 0,4 e 2,8 mg / 100 g), seguido dos dibutiratos de 

todo-trans-violaxantina e 9-cis-violaxantina, em concentrações mais baixas. Estes dois 

últimos são carotenoides não usuais em alimentos e já haviam sido identificados em manga 

por Pott, Breithaupt e Carle (2003), junto com violaxantina, luteoxantina e β-caroteno.  

O metabolismo humano não é capaz de produzir estas substâncias, e depende da 

alimentação para obtê-las (PACKER, HIRAMATSU e YOSHIKAWA, 1999), daí a 

importância da otimização de processos visando à retenção destes compostos em alimentos 

industrializados. 
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Antioxidantes naturais, presentes particularmente em frutas e hortaliças, têm ganhado 

crescente interesse entre os consumidores e a comunidade científica. Estudos epidemiológicos 

sugerem que o frequente consumo desses alimentos é associado com a baixa incidência de 

doenças degenerativas incluindo o câncer, doenças cardiovasculares, inflamações, artrites, 

declínio do sistema imune, disfunção cerebral, diabetes, doença de Alzheimer e alguns tipos 

de catarata (KUSKOSKI, ASUERO e TRONCOSO, 2005). 

 Muoki et al. (2008) avaliaram a contribuição potencial da manga fresca e desidratada 

em pedaços para redução da deficiência de vitamina A no Quênia. Quando administradas em 

porções aceitáveis por mulheres e crianças, mangas frescas ou desidratadas puderam fornecer 

cerca de 50 % ou mais das quantidades necessárias diárias em equivalentes de retinol. No 

entanto, o estádio de maturação, a variedade, a temperatura de manutenção pós-colheita, o 

método de secagem e o tempo de estocagem dos pedaços desidratados de manga afetaram o 

conteúdo de β-caroteno e, consequentemente, o valor de vitamina A da fruta, indicando a 

importância dos parâmetros de processamento para a obtenção de alimentos ricos nestas 

substâncias bioativas.  

 
 
3.3 DESIDRATAÇÃO DE ALIMENTOS 

 

A desidratação de produtos alimentícios é um processo cujo objetivo é melhorar a 

estabilidade dos alimentos através da redução da atividade de água (Aw) do produto, com 

consequente redução da atividade microbiológica e minimização de algumas alterações físicas 

e químicas durante o armazenamento. Além disso, a massa e o volume de alimentos 

desidratados são menores, o que facilita e diminui os custos de transporte e armazenamento 

(CRUZ, 2013).  

A água presente nos alimentos pode apresentar-se na forma de molécula livre ou ligada ao 

substrato. A Aw é um dos fatores intrínsecos dos alimentos que possibilita avaliar a 

disponibilidade de água livre suscetível a reações, já o teor de umidade é uma medida 

quantitativa, avaliando o percentual em peso, de toda água presente no alimento, tanto livre 

quanto ligada (GARCIA, 2004). A quantidade de água livre nos alimentos é responsável por 

criar um ambiente propício ao desenvolvimento e ao crescimento microbiano. O decréscimo 

no teor de Aw dos alimentos eleva a pressão osmótica destes e, por conseguinte, retarda a 

proliferação de microrganismos, bem como a atividade enzimática desencadeadora de uma 

série de desordens nos alimentos, o que é demonstrado na figura 9 (SPOTO, 2006).  
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Figura 9 – Taxas de reações de deterioração em alimentos em função da Aw em temperatura ambiente 

(KOTOVICZ, 2011) 

 

 

Lavelli, Zanoni e Zaniboni (2007) estudaram o efeito da Aw na estabilidade de 

cenouras desidratadas. As cenouras descascadas e liofilizadas foram colocadas em frascos de 

vidro hermeticamente fechados, contendo soluções salinas saturadas com Aw variando de 

0,52 a 0,75 em 40 °C. O conteúdo de umidade de equilíbrio, a Aw e concentrações de α-

caroteno, β-caroteno e luteína foram analisados em diferentes tempos de armazenamento. Os 

resultados deste estudo apresentaram alguns pontos práticos sobre as condições de 

processamento e armazenamento, necessários para manutenção dos elevados teores de 

carotenoides em cenoura desidratada. A desidratação parcial de cenouras, com valores de Aw 

entre 0,31 - 0,54, correspondendo a 6 - 11 % de umidade, apresentou valores mínimos de 

crescimento microbiano, atividade enzimática e escurecimento enzimático e os dados 

indicaram a estabilidade máxima dos carotenoides analisados. Já a desidratação 

correspondente a uma Aw entre 0,54 – 0,75 e 11 - 22 % de umidade, apresentou uma taxa de 

crescimento microbiano e atividade enzimática maiores, contudo os fatores mais eficazes que 

representam a estabilidade dos carotenoides estão ainda a ser investigadas.  

Na desidratação de alimentos, dois processos simultâneos podem ser observados: 

transferência de calor, através da vaporização do líquido, e transferência de massa do líquido 

ou vapor presente no interior do material para a atmosfera na forma de vapor 
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(VISHWANATHAN, HEBBAR e RAGHAVARAO, 2010). Porém, o controle da secagem 

depende das condições internas de transferência de massa, das características do sólido ou das 

condições externas, tais como da velocidade e temperatura do ar de secagem (RAHMAN e 

PERERA, 2007). 

Durante o processo de desidratação, a temperatura e a umidade do ar são constantes e 

todo o calor é fornecido à superfície do alimento por convecção. Três etapas características 

podem ser observadas, denominadas período de indução/estabilização, período de taxa 

constante e período de taxa decrescente (CRUZ, 2013). O comportamento da umidade em 

função da desidratação está representado na figura 10. 

 

 

 
Figura 10 - Curva da taxa de secagem – umidade (%) do material em função do tempo (hora) 

(KOTOVICZ, 2011) 

 

 

O trecho AB da curva ilustrada na figura 10 representa o início da secagem, quando o 

sólido é aquecido e passa da temperatura inicial (To) para a temperatura de bulbo úmido 

(Tbu). No trecho BC a velocidade de secagem e a temperatura (temperatura de bulbo úmido) 

tornam-se constantes. Este período, também chamado de taxa constante, termina quando a 
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umidade crítica é atingida pelo sólido. A partir deste ponto, a temperatura é elevada e a taxa 

de secagem cai rapidamente. O período de taxa decrescente é representado no trecho CD. 

O estudo da cinética de secagem visa o conhecimento do comportamento do material 

ao longo do processo e a predição do tempo de secagem. A modelagem do processo é de 

grande importância para o desenvolvimento e a otimização dos secadores, além de possibilitar 

a padronização do processo (DANTAS et al., 2010). 

 A taxa de secagem decresce lentamente até se aproximar de zero no teor de umidade 

de equilíbrio. A maioria dos danos causados pelo calor no alimento pode, portanto, acontecer 

durante o período de taxa decrescente, sendo importante controlar a temperatura e o tempo de 

secagem, pois se a secagem continuar irá ocorrer perda de massa devido a queima de matéria 

seca (FELLOWS, 2006).  

A utilização da desidratação para a conservação de frutas torna-se interessante, pois 

leva à obtenção de produtos estáveis e oferecimento de novos produtos aos consumidores 

(BRUNINI, DURING e OLIVEIRA, 2002).  

 Os pós de frutas podem ser usados como substitutos para sucos concentrados e como 

ingredientes estáveis para bebidas saudáveis, alimentos para bebês, molhos, confeitos, 

iogurtes, sorvetes, barras de cereais, dentre outros. Estes produtos atendem à crescente 

demanda mundial por produtos com características mais próximas ao natural pelas indústrias 

alimentícias, farmacêuticas e cosmética (CAPRINO et al., 2012).  

 

3.3.1 Secagem em leito de espuma (foam mat drying) 

 

 A desidratação em leito de espuma ou foam mat drying consiste em um processo de 

conservação no qual alimentos líquidos, como sucos de fruta, ou pastosos, como purês ou 

polpas de fruta, são batidos junto com aditivos (agentes espumantes) até formarem uma 

espuma estável e então são desidratados (MARQUES, 2009). É um método relativamente 

simples e barato onde a temperatura e o tempo de secagem são reduzidos, preservando melhor 

o sabor e o valor nutricional. Esta técnica é aplicada a alimentos sensíveis ao calor, visto que 

utiliza temperaturas mais baixas e menor tempo de secagem que outros métodos devido à 

maior área superficial do material exposto ao ar. O produto obtido é poroso e de fácil 

reidratação (PINTO, 2009).   

Em um primeiro momento ocorre a formação de espuma, a qual se caracteriza por sua 

grande superfície, podendo ser estendida em camada delgada. Quando exposta à corrente de 
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ar quente, desidratada facilmente devido ao movimento da umidade pelas forças capilares 

através da película líquida que separa as bolhas da espuma. 

 A circulação de água durante a secagem e, consequentemente a qualidade do produto 

final, depende da estrutura, da capacidade de expansão e da estabilidade da espuma (BAG, 

SRIVASTAV e MISHRA, 2011). A falta de estabilidade da espuma durante o ciclo de 

aquecimento é uma dificuldade encontrada nesse processo, pois se a espuma não permanece 

estável, ocorre desagregação, causando prejuízo grave à operação de secagem 

(THUWAPANICHAYANAN, PRACHAYAWARAKORN e SOPONRONNARIT, 2008). 

De forma geral, espumas que não colapsarem durante pelo menos 1 hora à temperatura 

ambiente são consideradas mecanicamente ou termicamente estáveis para o processo inteiro 

de secagem. Termicamente, espumas estáveis conservam a sua estrutura porosa, o que ajuda 

na melhoria das propriedades de reconstituição do produto desidratado (BAG, SRIVASTAV e 

MISHRA, 2011). 

 Bastos et al. (2005) realizaram a desidratação de manga Tommy Atkins por processo 

em leito de espuma nas temperaturas de 70 e 85 °C, e testaram os emulsificantes CMC, 

Tween 60 (óleo em água), goma xantana e clara de ovos, sendo que o Tween 60 conferiu 

maior estabilidade à espuma de polpa de manga. Posteriormente foram realizadas análises 

químicas e físicas na polpa in natura e desidratada, obtendo-se maior aceitabilidade para 

produto elaborado com a polpa seca a 70 °C na análise sensorial. 

 Gurjão et al. (2008) estudaram a cinética de secagem da polpa de tamarindo pelo 

processo de foam mat drying. Estes autores verificaram que o tempo de secagem variou de 

180 a 270 minutos para que o produto atingisse uma umidade final de 7 a 10 %. A secagem 

ocorreu tanto a taxa constante quanto a taxa decrescente.  

 Pinto (2009) utilizou os aditivos albumina, Emustab® (estabilizante à base de mono e 

diglecerídeos destilados), maltodextrina e Superliga natural® (goma, açúcares e amidos) na 

produção da espuma de Jinipapo para secagem em leito de espuma. Como a massa específica 

e a estabilidade da espuma são as características mais relevantes para uma posterior secagem 

pelo método foam mat drying, o Emustab® foi o aditivo que, nas concentrações usadas, se 

apresentou como o melhor para o uso neste tipo de desidratação. O autor também observou 

variações no pH, acidez, densidade e em outras propriedades da espuma em função do aditivo 

usado e de sua concentração.  

Dantas et al. (2010) avaliaram o processo de secagem das polpas de abacaxi e de 

manga, utilizando o aditivo emulsificante Superliga natural® através do processo foam mat 

drying. O autor estudou o efeito da temperatura (60 e 70 °C) e da espessura da camada de 
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espuma (4 e 11 mm) sobre a secagem. Para os pós de manga e abacaxi obtidos nas melhores 

condições de processo, foram realizadas a caracterização físico-química, a determinação da 

solubilidade, o tempo de reconstituição e a incorporação em iogurtes para análise sensorial. 

Conforme os resultados, as condições que favoreceram as melhores taxas de secagem foram a 

temperatura de 70 °C e a espessura da camada de espuma de 4 mm para ambas as frutas. Os 

pós de manga e abacaxi processados na temperatura de 70 °C apresentaram pH ácido, sólidos 

solúveis elevados, baixa Aw (0,25 em média), conteúdo de lipídios entre 1,46 % e 2,03 % e 

proteína em torno de 2 %, além de teor de vitamina C de 17,73 mg/100 g para manga e 14,32 

mg /100 g para abacaxi. Avaliando-se o impacto da temperatura sobre a vitamina C, 

observou-se que os pós de abacaxi e manga desidratados a 70 ºC apresentaram maior retenção 

de vitamina C devido ao menor tempo de exposição das espumas ao calor. Os produtos em pó 

apresentaram elevada solubilidade e rápida reconstituição em água. A avaliação sensorial dos 

iogurtes saborizados apresentaram índices de aceitação de todos os quesitos avaliados 

superiores a 70 % demonstrando a boa aceitação do produto. 

Tavares et al. (2011) pesquisaram a melhor formulação de aditivos para a formação de 

espuma de maracujá e sua secagem. Foram utilizados os emulsificantes: Emustab® (E) e 

Gelatina (G) e os espessantes Superliga natural® (SLN), goma Carragena (C) e Açúcar (A). 

Combinando um emulsificante e um espessante, foram testados 7 tratamentos: E-SLN, E-C, 

G-SLN, G-C, E-A, G-A e suco puro (controle). A concentração de aditivos foi de 3 % para 

todos. O efeito dos tratamentos foi verificado sobre as seguintes variáveis dependentes: 

densidade da espuma (g/mL), estabilidade da espuma (% coalescida) e friabilidade (% de pó). 

Exceto pela espuma natural e pelas espumas das formulações contendo gelatina, todas as 

demais apresentaram densidade (0,3 a 0,5 g/mL) e estabilidade (0 a 1 mL) satisfatórias para 

secagem a 55 °C. Entretanto, todas elas apresentaram rápido reumedecimento higroscópico, 

tornando-se não friáveis em contato com o ar ambiente. 

 Cruz (2013) avaliou o método de secagem em camada de espuma para obtenção de 

polpa de goiaba em pó. Formulações compostas de polpa de goiaba e emulsificante nas 

concentrações 0 % (controle); 2,5 %; 5 %; 7,5 % e 10 % (m/m) foram avaliadas quanto ao 

percentual de expansão, densidade, capacidade de incorporação de ar, características 

microscópicas e estabilidade após formação de espumas, sendo selecionadas as formulações 

contendo 2,5 % e 5 % de emulsificante devido suas melhores características de incorporação 

de ar, densidade e estabilidade. As espumas produzidas a partir dessas duas formulações 

foram desidratadas em 60 °C, 70 °C e 80 °C até massa constante. Após secagem, verificou-se 

que a temperatura de 70 °C de polpa de goiaba contendo 2,5 % de emulsificante mostrou-se 
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como o melhor tratamento para obtenção da polpa de goiaba em pó através do método de 

secagem em camada de espuma. 

  O processo foam mat drying oferece possibilidades comerciais, baixo custo de 

operação, pois utiliza menor tempo de secagem devido à elevada área de contato exposta ao ar 

aquecido, a qual facilita a retirada da umidade. Apesar do grande volume de gás presente na 

massa de espuma reduzir a taxa de transferência de calor, a taxa de secagem é 

comparativamente elevada devido ao enorme aumento da interface líquido/gás. Além disso, as 

vantagens desse processo incluem a obtenção de um pó de fácil reconstituição e de melhor 

qualidade (BAG, SRIVASTAV e MISHRA, 2011).  

 

 

3.3.2 Agentes emulsificantes e estabilizantes 

 

Segundo a legislação vigente (Portaria SVS/MS nº 540 de 1997), 

emulsionante/emulsificante é a substância que torna possível a formação ou manutenção de 

uma mistura uniforme de duas ou mais fases imiscíveis no alimento (BRASIL, 1997).  

Estabilizante é a substância que torna possível a manutenção de uma dispersão 

uniforme de duas ou mais substâncias imiscíveis em um alimento. Portanto, todo 

emulsificante é um estabilizante, mas nem todo estabilizante é um emulsificante (SANTOS, 

2008). 

 No processo de foam mat drying, a estabilidade da espuma durante a secagem é 

aumentada com a adição de agentes espumantes e estabilizantes. Na medida em que a 

concentração é aumentada, a densidade final da espuma diminui, uma vez que maior 

quantidade de ar é incorporada durante a mistura. Por outro lado, uma concentração do 

estabilizador de espuma excessiva, assim como um tempo de mistura prolongado também 

podem resultar em colapso da espuma. Deve-se ressaltar também que os aditivos utilizados 

podem modificar algumas características sensoriais do alimento pelo fato dos produtos de 

espumas instáveis serem difíceis de secar e apresentam características inferiores de cor, 

textura, sabor e valor nutritivo (RATTI e KUDRA, 2006). 

 A estabilidade da espuma é uma das características mais importantes para uma 

posterior secagem pelo método foam mat drying, e ressalta-se a necessidade do conhecimento 

das concentrações ideais do aditivo utilizado em estudos com frutas. A espuma utilizada neste 

método de secagem deve ser capaz de suportar diversas operações mecânicas incluindo 

bombeamento, espalhamento, assim como a própria secagem (CRUZ, 2013).  
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 A carboximetilcelulose (CMC) (figura 11) surge a partir de celulose e 

monocloroacetato de sódio. Além de ser hidrossolúvel, suas soluções apresentam viscosidade 

em faixa ampla de pH. Proporcionam boa textura e corpo com boas propriedades de fusão. O 

efeito da concentração de CMC no volume da espuma de polpa de espinheiro marítimo para 

secagem por foam mat drying foi avaliado por Kaushal, Sharma e Sharma (2011). Foi 

observado que o aumento do nível de CMC (0,5 % - 3,0 %) resultou num aumento 

significativo do volume da polpa transformada em espuma após agitação. No entanto, o 

aumento máximo em espuma foi observado após mistura da polpa com 2,0 % a 2,5 % de 

CMC, permanecendo completamente estabilizada durante a etapa de secagem. Estes autores 

observaram ainda, que abaixo deste nível (0,5 – 1,5 %) a espuma apresentou-se instável 

durante a secagem, enquanto que a polpa com 3,0 % de CMC formou um gel espesso sendo 

consideradas em ambos os casos inadequados para a secagem. A figura 11 mostra a estrutura 

química da carboximetilcelulose. 

 

 

 
Figura 11 – Estrutura química da carboximetilcelulose (CMC)  

 

 

 A lecitina de soja (figura 12) foi o primeiro surfactante a ser empregado amplamente 

na panificação. São derivados fosfatados de triglicerídeos, onde uma cadeia de ácido graxo foi 

substituída por grupamento fosforado. Assim a lecitina pode ser chamada de fosfolipídio, 

usada na faixa de 0,3 % em base farinha. Esta adição causa ligeira redução no tempo de 

amassamento e um ligeiro aumento na absorção de água. Resultam em pães de crostas mais 

macias, uma granulação mais fina e textura uniforme (SANTOS, 2008). A lecitina de soja 

também é encontrada na gema do ovo e em diferentes óleos como soja, girassol, entre outros 

(ZUGE, 2012). A figura 12 mostra uma representação da estrutura base da lecitina de soja, 
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onde X e Y são ácidos graxos ou hidrogênio, e Z é um álcool que é esterificado ao fosfato ou 

um átomo de hidrogênio (WHITEHURST, 2004) da estrutura química da lecitina de soja.  

 

 

 
 

Figura 12 – (A) Representação de estrutura química básica da lecitina (SN- Glicero-3-fosfato);  

(B) Possíveis estruturas para substituinte Z 
 

 Husch et al. (2013) descreveram a ação de “phytosome”, constituindo um sistema de 

substâncias bioativas e fosfolipídeos carreadores, como os de lecitina de soja, que 

incrementam a absorção de polifenóis e terpenóides de plantas. Segundo os autores, estes 

sistemas de liberação baseados em fosfolipídeos têm sido desenvolvidos para melhorar a 

biodisponibilidade oral de fitoquímicos. Além disso, a lecitina de soja (figura 12) é relatada 

como agente emulsificante e estabilizante de espuma em alimentos (ARZHAVITINA e 

STECKEL, 2010).  Cabe destacar também que Wang et al. (2012) descreveram a mangiferina 

como um composto de baixa permeabilidade intestinal, indicando a necessidade de uso de 

potencializador de absorção em fórmulas farmacêuticas contendo este princípio ativo.   
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3.3.3 Efeitos da desidratação sobre o conteúdo de compostos bioativos nas frutas  

 

 Sogi et al. (2013), avaliaram os diferentes métodos de secagem de casca e semente de 

manga da variedade Tommy Atkins sobre as propriedades antioxidantes. Os resultados 

mostraram que o conteúdo final de compostos fenólicos e carotenoides e atividade 

antioxidante das amostras desidratadas por ar quente, vácuo e infravermelho (IR) foram 

menores quando comparados com as amostras liofilizadas. Os autores relataram que o 

declínio no conteúdo dos compostos bioativos nas amostras pode ter ocorrido, devido ao 

processo de secagem ocorrer em altas temperaturas. Os métodos de secagem utilizados, 

apresentaram efeitos significativos negativos sobre a degradação de carotenoides, devido 

talvez ao baixo conteúdo de água durante a secagem em elevados valores de temperatura. Em 

geral, os carotenoides são termolábeis (MURATORE et al., 2008), instáveis em baixa Aw 

(LAVELLI, ZANONI e ZANIBONI, 2007) e susceptíveis a degradação enzimática por 

lipoxigenase (ANESE e SOVRANO, 2006). As características de cor dos produtos foram 

aceitáveis. Os autores concluíram que os resíduos secos pelos diferentes métodos de secagem 

podem ser aplicados em alimentos devido o seu alto conteúdo de substâncias bioativas.    

 O efeito do processamento por secagem na retenção de carotenoides em manga foi 

descrito também por Pott, Breithaupt e Carle (2003), que avaliaram os conteúdos em manga 

fresca, desidratadas em equipamentos mecânicos e secas ao sol. A secagem resultou, de forma 

geral, em degradação parcial ou completa de xantofilas e todo-trans-β-caroteno, e a 

isomerização também foi dependente do processo de secagem, sendo a secagem ao sol 

responsável pela maior taxa de degradação, em função do longo tempo de secagem, indicando 

que a otimização de métodos para o processamento de mangas é necessária para a obtenção de 

produtos ricos em compostos bioativos presentes no fruto fresco. 

Filho et al. (2001), elaboraram um suplemento alimentar em pó a partir da 

desidratação da polpa de acerola utilizando o processo de secagem por foam mat drying. Os 

resultados encontrados, mostraram que o produto elaborado apresentou elevado teor de 

vitamina C, em um nível 10 vezes maior do que na polpa integral. O pó obtido foi submetido 

a estudo de estabilidade por 3 meses e apresentou decréscimo deste nutriente de 5,02 %. 

Apesar do considerável percentual de redução, foi verificado que o suplemento em pó possui 

um relevante valor vitamínico, considerando que seriam suficientes apenas 0,453 g do 

produto para cobrir a necessidade diária de 45 mg de vitamina C, recomendada pela 

Academia Norte-Americana de Ciências, para todas as idades e estados fisiológicos.  
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4 METODOLOGIA  

 

4.1 MANGA 

 

Foram utilizados 70 Kg de frutos da espécie Mangifera indica L., da variedade Tommy 

Atkins, adquiridos no comércio varejista do Estado do Rio de Janeiro. Os frutos foram 

selecionados através da análise visual de acordo com a consistência da polpa, formato do fruto 

e a coloração da casca, que foi avaliada através de uma escala subjetiva (1 a 5) utilizada pelos 

autores Hiluey et al. (2005), para seleção dos frutos maduros. Nesta escala, 1 representa o 

fruto 100 % verde e 5 corresponde ao estádio de maturação completo (HILUEY et al., 2005). 

A figura 13 indica as amostras selecionadas de acordo com a escala visual e subjetiva para o 

presente trabalho.  

 

 

 

Figura 13 – Matéria-prima selecionada em estádio 5 da escala subjetiva 

 

Após a seleção, os frutos foram transportados para o Laboratório de Tecnologia de 

Alimentos da Faculdade de Farmácia na Universidade Federal Fluminense, onde foram 

processados. A figura 14 mostra o fluxograma das etapas realizadas na presente tese. 
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Figura 14 – Fluxograma das etapas realizadas na tese 

 

 

4.2 PROCESSAMENTO PARA OBTENÇÃO DA POLPA E ANÁLISES PARA 

CARACTERIZAÇÃO 

 

Os frutos foram higienizados com sabão em água corrente e a superfície foi seca com 

papel toalha. Após, foram descascados e a polpa foi obtida por desintegração manual com 

auxílio de faca de aço inoxidável. A polpa foi batida em liquidificador industrial (Metvisa®), 
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refinada por peneiragem e acondicionada em garrafas de plástico de politetrafluoretileno  

(PTFE) com adição de metabissulfito de sódio (Na2S2O5) na concentração de 200 ppm, e 

armazenada a – 80 ˚C até o momento de sua utilização. Os procedimentos foram realizados no 

Laboratório de Tecnologia de Alimentos da Faculdade de Farmácia da UFF. A figura 15 

mostra as etapas envolvidas no processamento para obtenção da polpa.  

 

 

 
 

 Figura 15 - Etapas envolvidas no processamento para obtenção da polpa: (A) manga in 

natura, (B) polpa de manga após a desintegração manual, (C) polpa de manga batida no liquidificador 

e (D) polpa de manga refinada por peneiragem 

 

 

Uma alíquota de 200 g de polpa de manga processada foi separada (controle) e o 

restante foi destinado ao processo de desidratação por foam mat drying. A amostra controle 

foi liofilizada para facilitar as análises de identificação e quantificação dos compostos 

bioativos de interesse, como descritas abaixo.  
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4.2.1 Determinação da composição centesimal, densidade, sólidos solúveis e acidez total 

da polpa da manga 

 

As análises de umidade, gordura, proteína, açúcares totais e redutores, resíduo mineral 

fixo, densidade, sólidos solúveis, acidez total da polpa de manga e o conteúdo de vitamina C 

foram efetuadas de acordo com as indicações do Instituto Adolfo Lutz (2008). A fibra 

dietética foi determinada pelo método descrito por AOAC (1995). As análises foram 

realizadas no Laboratório de Biotecnologia de Alimentos da Faculdade de Farmácia da UFF. 

 

 

4.3 DESIDRATAÇÃO POR FOAM MAT DRYING  

 

4.3.1 Desenho experimental do tipo composto central rotacional (DCCR) 

 

A secagem por foam mat drying foi efetuada variando-se a concentração do agente 

estabilizante de espuma CMC, a concentração de lecitina de soja (agente estabilizante de 

espuma e facilitador da absorção de fitoquímicos) e a temperatura de secagem da polpa. Para 

isso, foi elaborado um desenho experimental do tipo Composto Central Rotacional (DCCR) 

de acordo com as indicações de Rodrigues e Iemma (2009), com o auxílio do programa 

Statisitica versão 8.0. As variáveis estudadas e os seus níveis, assim como a combinação entre 

as variáveis, foram aquelas mostradas nas tabelas 1 e 2, respectivamente. 

 

Tabela 1 – Variáveis e níveis utilizados no experimento de secagem da polpa de manga por foam mat 

drying 

 

Variáveis 

Níveis 

- 1,68 -1 0 +1 +1,68 

CMC 

(g/100 g) 

0 0,30 0,75 1,20 1,50 

Leticina de soja 

(g/100 g) 

0 0,30 0,75 1,20 1,50 

Temperatura de 

secagem (˚C) 

53 60 70 80 87 
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Tabela 2 – Combinação de variáveis e níveis usadas no DCCR, para avaliar os efeitos da 

concentração de CMC, lecitina de soja e da temperatura de secagem na concentração dos compostos 

bioativos nas polpas de mangas processadas 

Ensaio no. Concentração de 

CMC 

Concentração de 

lecitina de soja 

Temperatura de 

secagem 

1 -1 -1 -1 

2 1 -1 -1 

3 -1 1 -1 

4 1 1 -1 

5 -1 -1 1 

6 1 -1 1 

7 -1 1 1 

8 1 1 1 

9 -1,68 0 0 

10 1,68 0 0 

11 0 -1,68 0 

12 0 1,68 0 

13 0 0 -1,68 

14 0 0 1,68 

15 0 0 0 

16 0 0 0 

17 0 0 0 

 

 

O efeito das variáveis de processo, assim como da interação entre elas, sobre as 

respostas acompanhadas (conteúdos de fenóis incluindo a mangiferina, capacidade 

antioxidante, carotenoides, vitamina C e os parâmetros de cor L*, a* e b*), foi determinado 

através da avaliação estatística do DCCR. Para comparação com as amostras desidratadas 

obtidas em cada ensaio foi produzida a polpa de manga liofilizada, que foi também usada para 

a determinação da concentração dos compostos bioativos de interesse.  

O programa estatístico utilizado para a análise dos resultados foi o Statistica versão 

8.0 (Statsoft Inc. 2325, Tulsa, OK, USA). O efeito das variáveis e as interações entre elas 

apresentaram influência significativa nas respostas acompanhandas quando o valor de p foi 
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menor que 0,05 para o nível de confiança de 0,95. O gráfico de Pareto foi usado para 

apresentar o efeito significativo sobre o índice avaliado, onde as barras azuis que ultrapassam 

a região a direita da linha vertical (onde está indicado p=0,05) denotam os parâmetros que 

apresentam efeito significativo sobre as variáveis experimentais avaliadas. Além disso, o 

gráfico de superfície de resposta foi plotado com a finalidade de correlacionar a condição 

mais adequada para retenção dos compostos bioativos e a capacidade antioxidante nas 

amostras avaliadas.  

 
 

4.3.2 Ensaios preliminares de secagem pelo método foam mat drying 

 

Antes do processo de desidratação, em todos os ensaios foram realizados testes 

preliminares, através das curvas de secagem da polpa de manga, com a finalidade de 

determinar o tempo ideal de processo em cada condição. Para a construção das curvas de 

secagem o experimento inicial de foam mat drying foi realizado seguindo os procedimentos 

descritos por Bastos et al. (2005) com modificações. Os aditivos foram pesados e 

homogenizados em homogenizador IKA® RW20 digital, em 550 rpm, por quinze minutos. 

Foram adicionados 100 mL de água a uma quantidade de polpa de 410 g, para facilitar a 

obtenção da espuma. A incorporação de ar foi feita pelo uso de uma batedeira da marca 

(Metvisa®), por dez minutos a 1.200 rpm (rotação máxima) para todas as condições de 

secagem. A espuma com espessura de 0,05 cm foi distribuída em placas de petri e submetida 

a secagem em estufa com circulação e renovação de ar SL-102® para os testes preliminares 

em cada condição. Foram retiradas amostras de polpa de manga em processamento, em 

intervalos de tempo definidos, para determinação do conteúdo de umidade, que ocorreu por 

método gravimétrico e valor de Aw. A secagem em cada condição foi efetuada até que o valor 

final de Aw estivesse na faixa de 0,35 a 0,4. A Aw foi medida com o uso de aparelho de 

medidor digital da marca Etec®. Foram plotadas as curvas de secagem (g umidade/100 g 

amostra x tempo de processo e Aw x tempo de processo), através das quais foram 

determinados os tempos de secagem para cada condição adotada.  

Para a calibração do medidor de Aw, foram utilizadas soluções saturadas de diferentes 

sais, de acordo com o que está exposto na tabela 3.   
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Tabela 3 - Soluções saturadas e suas respectivas concentrações e valores de Aw para a calibração do 

medidor de Aw utilizado 

COMPONENTE 
DA SOLUÇÃO 

 

 
CONCENTRAÇÃO  

 
Aw a 25 °C 

CLORETO DE 
BÁRIO 

357 g/ 100 mL água 0,902 

CLORETO DE 
SÓDIO 

333,2 g /100 mL água 0,753 

CARBONATO 
DE POTÁSSIO 

222,2 g / 100 mL água 0,432 

CLORETO DE 
MAGNÉSIO 

800 g/ 100 mL água 0,328 

CLORETO DE 
LÍTIO 

307,6 g/ 100 mL água 0,110 

*Fonte: Ditchfield, 2000 
 
 
 

 

4.3.3 Procedimentos da desidratação por foam mat drying 

 

 
 Para a desidratação da polpa da manga por foam mat drying foram seguidos os 

procedimentos descritos em trabalho prévio do nosso grupo de pesquisa (BASTOS et al., 

2005), como descrito anteriormente. A polpa de manga (1.350 g) transformada em uma 

espuma foi espalhada manualmente em bandejas de aço inoxidável com espessura de 0,05 cm, 

levadas a uma estufa com circulação e renovação de ar SL - 102® e desidratadas até que o 

conteúdo final de Aw estivesse na faixa de 0,35 a 0,4. Após o término do processo de 

desidratação, os filmes secos, porosos e crocantes obtidos foram retirados das bandejas, com 

auxílio de uma espátula com lâmina de aço inox, pesados, envasados em embalagens de saco 

de polietileno transparentes fechados e protegidas do oxigênio, identificados e acondicionados 

em – 80 °C, para as análises posteriores. A figura 16 mostra as etapas envolvidas no processo 

de foam mat drying da polpa de manga nas diferentes condições testadas. 
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Figura 16 – Etapas envolvidas no processamento por foam mat drying para obtenção da polpa de 

manga desidratada: (A) homogenização dos aditivos, (B) pesagem da polpa de manga, (C) formação 

de espuma pelo uso de uma batedeira, (D) espuma obtida, (E) espuma distribuída nas bandejas e (F) 

obtenção do filme seco, poroso e crocante de polpa de manga desidratada 

 

 

4.4 ANÁLISE DE COMPOSTOS BIOATIVOS DE POLPA DESIDRATADA POR 

FOAM MAT DRYING  

 

4.4.1 Determinação dos compostos fenólicos, incluindo a mangiferina 

 

4.4.1.1 Preparação dos extratos fenólicos  

 

As amostras desidratadas e liofilizada (controle) foram pesadas exatamente (cerca de 

0,5 g) e extraídas com 10 mL de uma mistura de metanol aquoso 80 % (v/v), contendo ácido 

clorídrico 0,1 % (v/v). Cada amostra, protegida da luz, foi sonicada com auxílio de banho de 

ultrassom Quimis® por 15 minutos. O procedimento de extração foi efetuado por mais duas 
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vezes, com 5 mL da mistura de solventes e sonicado por 5 minutos. Os sobrenadantes das 

extrações foram recolhidos, filtrados com filtro de papel Whatman no. 1 e secos em 

concentrador a vácuo da marca Gyrozen®, para a obtenção do extrato. O procedimento de 

extração foi realizado em duplicata para cada amostra. Em seguida, o extrato seco, foi 

dissolvido em 1500 µL de ácido fórmico 0,01 % em água (Solvente A) e filtrado em 

membrana de polivinilideno (PVDF) de 0,45 µm. As análises foram realizadas com 

colaboração com o grupo de pesquisas do Laboratório de Color y Calidad de Alimentos da 

Faculdade de Farmácia na Universidade de Sevilla, Espanha. 

 

4.4.1.2 Determinação dos compostos fenólicos por cromatografia líquida de 

ultraeficiência (UHPLC-DAD) 

 

Para a identificação e quantificação de fenóis da polpa cuja composição inclui a 

mangiferina, foi utilizado o procedimento com modificações descrito por Jara-Palacios et al. 

(2014). Foi utilizado um cromatógrafo líquido de ultraeficiência (UHPLC) equipado com 

detector de arranjo de diodos (DAD), modelo Agilent 1260 chromatograph (Agilent 

Technologies, Palo Alto, CA, USA), com detecção em comprimento de onda entre 200 a 770 

nm e coluna do tipo C18 Eclipseplus 120 (1,8 µm, 50 x 2,1 mm). A fase móvel foi constituída 

de ácido fórmico 0,01 % em água (Solvente A) e acetonitrila (Solvente B), com gradiente de 

eluição de: 0-5 min, 5 % B linear; 5-20 min 50 % B linear; 20-25 min 100 % A linear. O 

fluxo utilizado na coluna foi de 1,5 mL/min, temperatura de 25 ºC e volume de injeção de 15 

µL.   

A identificação dos compostos fenólicos foi efetuada através da comparação entre os 

espectros de absorção no UV-visível a 280 nm e o tempo de retenção de cada pico do extrato 

com os de padrões comerciais de fenóis, quanto por comparação com dados de uma biblioteca 

de padrões fenólicos. Para a quantificação foram construídas curvas de calibração com 

diferentes padrões fenólicos obtidos da Sigma-Aldrich® (Madrid, Spain) (ácidos gálico, p-

hidroxibenzoico, vanílico, cafeico, p-cumárico, m-cumárico, protocatéquico, clorogênico e 

mangiferina). Quando o composto padrão não estava disponível, a quantificação foi efetuada 

em equivalentes do composto fenólico com estrutura semelhante. A quantificação dos 

compostos ocorreu por interpolação do valor da área dos picos cromatográficos obtidos no 

comprimento de onda adequado nas curvas de calibração. Os resultados foram expressos em 

miligramas de composto fenólico por 100 gramas de matéria seca (mg/100 g).   
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4.4.2 Determinação da capacidade antioxidante pelo método 2,2'-azino-bis (3-

etilbenzotiazolina-6-ácido sulfônico) (ABTS) 

 

 O procedimento utilizado foi descrito por Re et al. (1999), com modificações. Foram 

utilizados 500 µL de extratos fenólicos, obtidos pelo método descrito na seção anterior 

(4.4.1.1), solubilizados em 5 mL de água Ultrapura, para a análise de capacidade antioxidante 

descrita abaixo.  

 O método ABTS mede a capacidade dos compostos antioxidantes em captar o radical 

colorido ABTS.+, em meio aquoso, convertendo em um produto incolor. É baseado na 

geração do radical catiônico ABTS.+ pela oxidação de seu precursor, o ácido 2,2’-azinobis (3-

etilbenziltiazolina) sulfônico (ABTS), com persulfato de potássio. Este radical de coloração 

verde-azulada é estável em baixa temperatura e é caracterizado pela sua absorção em 734 nm. 

A coloração das amostras desaparece com a redução desse radical pela presença de 

antioxidantes.  

 Foi preparada uma solução estoque de ABTS (7mol/L) em água Ultrapura. Para 

formar o radical cátion foi preparada uma solução de persulfato de potássio (2,45 mol/L), 

usando como solvente a água Ultrapura, a 4 °C, durante 16 horas em ausência de luz. O 

reativo foi diluído em solução tampão fosfato salino (PBS) a pH 7,4 até obter uma 

absorbância de 0,7± 0,02 a 734 nm.  

 Foram adicionados 2 mL de reativo em uma cubeta e medida a absorbância em 734 

nm, para a leitura do branco. Posteriormente foram adicionados 50 µL de amostra, e a mistura 

foi agitada em vórtex durante 30 segundos. Depois de 5 minutos de incubação a temperatura 

ambiente, a leitura foi realizada novamente a 734 nm. Cada amostra foi analisada em 

diferentes concentrações, realizando cinco diluições de cada uma, em triplicata.  

 Para obter a curva de calibração foi preparada a solução estoque de Trolox (1 mol/L) e 

a partir desta, foram preparadas cinco soluções padrões de distintas concentrações (0,031-0,5 

mol/L). Para a medida de capacidade antioxidante dessas diluições, o procedimento foi 

efetuado da mesma forma que com as amostras. 

 A curva de calibração representa a absorbância frente à concentração de distintas 

soluções padrões de Trolox e o seu coeficiente angular foi calculado. A amostra foi analisada, 

frente à absorbância medida, obtendo-se a inclinação da reta da amostra, que foi comparada 

com a inclinação obtida com o padrão Trolox. Os resultados foram expressos como atividade 

antioxidante equivalente de Trolox por mmol ET/100 g. As análises foram realizadas, com 
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colaboração com o grupo de pesquisas do Laboratório de Color y Calidad de Alimentos da 

Faculdade de Farmácia na Universidade de Sevilla, Espanha. 

 

4.4.3 Determinação dos carotenoides da polpa de manga 

 

4.4.3.1 Preparação dos extratos de carotenoides 

 

 Os carotenoides foram analisados de acordo com Stinco et al. (2014), com 

modificações. As amostras desidratadas e liofilizada (controle) foram pesadas exatamente 

(cerca de 10 mg) e misturadas com 1 mL de água Ultrapura, com auxílio do vórtex. Após 

homogeneização, a suspensão foi centrifugada em uma centrifuga da marca Microfuge® 22R 

Centrifuge, por 3 minutos, a 18.000 x g, para remover a fase aquosa. Posteriormente, as etapas 

foram repetidas com 1 mL da mistura de solventes (hexano/acetona, 1:1 v/v). A fração 

colorida foi então removida, 500 µL de solvente foram adicionados e o procedimento foi 

realizado novamente até exaustão de cor. Foi recolhida a fase orgânica colorida e o solvente 

orgânico foi evaporado em concentrador a vácuo da marca Plus®. Os extratos foram 

saponificados em 500 µL de diclorometano, por tratamento com 500 µL de solução 

metanólica KOH (30% m/v), em repouso, sob ausência de luz até o dia seguinte. O extrato 

saponificado foi lavado inúmeras vezes com água Ultrapura, até o atingir o pH 7,0, pelo 

mesmo procedimento de extração mencionado anteriormente, seco em concentrador a vácuo, 

para a obtenção do extrato, redissolvido em 100 µL de acetato de etila e filtrado em 

membrana de polivinilideno (PVDF) de 0,45 µm. O perfil de carotenoides foi determinado em 

cromatógrafo líquido de ultrarrápida resolução (RRLC). As análises foram realizadas, com 

colaboração com o grupo de pesquisas do Laboratório de Color y Calidad de Alimentos da 

Faculdade de Farmácia na Universidade de Sevilla, Espanha. 

 

4.4.3.2 Determinação dos compostos carotenoides por cromatografia líquida de rápida 

resolução (RRLC-DAD)  

 

Os extratos de carotenoides obtidos foram analisados por cromatógrafo líquido de 

rápida resolução (RRLC), com detector tipo diode array detector (RRLC-DAD), para 

identificação e quantificação dos carotenoides presentes. Foi utilizado um cromatógrafo da 

marca Agilent, modelo 1260 e a coluna foi do tipo C18 Poroshell 120 column (2.7 µm, 5 cm x 

4.6 mm) (Agilent, Palo Alto, CA). O volume de injeção foi de 20 µL. A fase móvel se 
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constituiu de três solventes: acetonitrila (solvente A), metanol (solvente B) e acetato de etila 

(solvente C). O gradiente de eluição foi de: 0 min 85 % A + 15 % B; 5 min 60 % A + 20 % B 

+ 20 % C; 7 min 60 % A + 20 % B + 20 % C; 9 min 85 % A + 15 % B; 12 min 85% A + 15 

% B. A vazão utilizada na coluna foi de 1,0 mL/min e a temperatura de 25 ºC. 

O cromatograma foi monitorado a 450 nm e a identificação dos compostos 

carotenoides foi efetuada através da comparação entre os espectros de absorção e o tempo de 

retenção de cada pico do extrato com os de padrões de carotenoides, quanto por comparação 

com dados de uma biblioteca de padrões carotenoides. Para a quantificação foram obtidas 

curvas de calibração com padrões de luteoxantina e β-caroteno, adquiridos pela Sigma-

Aldrich® (Madrid, Spain). Quando o composto padrão não estava disponível, a quantificação 

foi efetuada em equivalentes do composto com estrutura semelhante. A quantificação dos 

compostos ocorreu por interpolação do valor da área dos picos cromatográficos obtidos no 

comprimento de onda adequado nas curvas de calibração. Os resultados foram expressos em 

miligramas de composto carotenoide por 100 gramas de matéria seca (mg / 100 g).    

 

 

4.4.4 Cor 

 

A cor da polpa foi medida por meio de análise instrumental, usando espectrofotômetro 

de reflectância Colorview 9000 By-Gardner, Columbia, MD, USA, com software QC 

Manager. A cor medida foi expressa pelos índices L* = luminosidade (0 = preto e 100 = 

branco), a* (- 80 até zero = verde, do zero ao + 100 = vermelho), b* (- 100 até zero = azul, do 

zero ao + 70 = amarelo) (CIELAB). A análise foi realizada com colaboração, com o grupo de 

pesquisas do Laboratório de Color y Calidad de Alimentos da Faculdade de Farmácia na 

Universidade de Sevilla, Espanha. 

 

 

4.4.5 Vitamina C  

 

 O conteúdo de vitamina C foi analisado através do método descrito por Tillmans, que 

se caracteriza pela redução do 2,6-diclorofenol-indofenol pelo ácido ascórbico presente na 

solução a ser analisada em meio ácido, segundo as Normas Analíticas do Instituto Adolfo 

Lutz. As análises foram realizadas em todas as condições de secagem e na amostra liofilizada 
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(controle). Todas as análises foram realizadas em triplicata. As análises foram realizadas no 

Laboratório de Biotecnologia de Alimentos na Faculdade de Farmácia na UFF. 

 

 

4.5 DESIDRATAÇÃO DE NOVA PARTIDA DE POLPA DE MANGA 

 

A condição de desidratação escolhida, que forneceu a polpa de manga com maiores 

conteúdos dos compostos bioativos de interesse (conteúdo de fenóis incluindo a mangiferina, 

capacidade antioxidante, carotenoides, vitamina C e os parâmetros de cor L*, a* e b*) foi 

usada para a desidratação de nova partida, para formulação de alimentos e avaliação sensorial.  

 Foram processados 17 Kg de frutos da espécie Mangifera indica L., da variedade 

Tommy Atkins. A polpa de manga foi desidratada na condição escolhida com maior retenção 

dos compostos bioativos de interesse pelo processo de foam mat drying, com a metodologia 

descrita anteriormente.   

 

4.5.1 Análises químicas e físico-químicas  

     

 A polpa de manga in natura, assim como a polpa desidratada a 80 ºC, foram 

analisadas para determinação da acidez titulável, pH, açúcares redutores (em glicose) e não 

redutores (em sacarose), vitamina C, umidade, gordura, proteína, resíduo mineral fixo, fibra 

dietética, sólidos solúveis e parâmetros de cor L*, a* e b*, segundo as Normas Analíticas do 

Instituto Adolfo Lutz (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 2008).  

 

4.5.2 Caracterização dos açúcares 

 

4.5.2.1 Preparação dos extratos de açúcares 

 

Para extração dos açúcares (frutose, glicose e sacarose) partiu-se de 5 g (polpa in 

natura) ou 2 g (polpa desidratada por foam mat drying) em um tubo Falcon de 50 mL com 20 

mL água ultrapura obtida através de um sistema Milli-Q® (Millipore, Billerica, MA, EUA). 

Cada amostra foi agitada em um Shaking Incubator® por 30 minutos a 60 ºC em 200 rpm. 

Posteriormente, as amostras resfriaram à temperatura ambiente e foram adicionados 5 mL da 

solução de Carrez I (solução 150 g/L de hexacianoferrato de potássio trihidratado de grau 

analítico) e 5 mL da solução de Carrez II (solução 300 g/L de sulfato de zinco heptahidatado 
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de grau analítico), sob agitação com auxílio do vórtex. Em seguida, os tubos com as amostras, 

foram completados com água ultrapura e os conteúdos foram centrifugados por 5 min em 

5.000 rpm. Logo após, foi retirado 1 mL do sobrenadante e centrifugado em eppendorf por 10 

minutos em 2.000 rpm. Por último, 700 µL foram filtrados em membrana com poro de 0,22 

µm e analisados por cromatografia líquida de alta eficiência com detector de índice de 

refração (CLAE - IR). 

Para preparação das soluções padrões de açúcares, foram dissolvidos em água 2,5 g de 

glicose, 2,5 g de frutose, 5,0 g de sacarose e 2,5 g de lactose em um balão volumétrico de 50 

mL. Para construção da curva de calibração dos açúcares, foram utilizadas 6 diferentes 

concentrações de cada um (500, 1.000, 2.500, 5.000, 7.000 e 10.000 mg/L). Os padrões 

sacarose e frutose de grau analítico para CLAE foram adquiridos da Winkler® e os padrões 

de glicose e lactose de grau analítico para CLAE foram adquiridos da Merck®. As análises 

foram realizadas com colaboração com o grupo de pesquisa do Laboratório de Ciencia y 

Tecnología de lós Alimentos da Faculdade de Ciências Agrárias da Universidade Austal do 

Chile, Chile. 

  

4.5.2.2 Determinação dos açúcares por cromatógrafia líquida de alta eficiência com 

detector de índice de refração (CLAE - IR) 

 

Foi utilizado um sistema para cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE L-6200 

A, Merck, Hitachi®). A fase móvel foi constituída de uma mistura de acetonitrila: água 78:22 

(v/v), na vazão de 1,2 mL/min, empregando uma coluna Cartridge Merck Purospher STA R-

NH2® (250 mm x 4.6 mm 5 µm), com precoluna 4x4 mm, mantida a 30 °C. A detecção foi 

feita em detector por índice de refração (Refratômetro Diferencial). A identificação foi 

realizada baseando-se nos tempos de retenção e adição de padrões. A quantificação dos 

açúcares ocorreu por interpolação do valor da área dos picos cromatográficos. Os resultados 

foram expressos em gramas de açúcares por 100 gramas de matéria seca (g/100 g). Os dados 

obtidos para a quantificação de açúcares na polpa de manga in natura e desidratada foram 

comparadas através do teste de t de Student, utilizando-se p < 0,05 como o nível para 

determinação de diferença significativa entre as médias. Para as análises estatísticas utilizou-

se o programa Graph Pad Prism versão 5.0.   
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4.5.3 Caracterização por microscopia óptica da polpa de manga desidratada por foam 

mat drying  

 

A microestrutura da polpa de manga desidratada e liofilizada (controle) foi examinada 

utilizando microscopia óptica (Olympus BX51®). Uma pequena alíquota de cada amostra foi 

colocada numa lâmina de microscópio e coberta com uma lamela antes da análise. As análises 

foram realizadas com colaboração com o grupo de pesquisas do Laboratório de Ciencia y 

Tecnología de lós Alimentos da Faculdade de Ciências Agrárias da Universidade Austral do 

Chile, Chile. 

 

 
4.6 FORMULAÇÃO DE ALIMENTOS COM APELO DE FUNCIONAIS COM 

POLPA DE MANGA DESIDRATADA E AVALIAÇÃO SENSORIAL 

 

A polpa de manga processada escolhida em função da retenção dos compostos 

bioativos de interesse no experimento anterior foi usada para a formulação de alimentos, com 

o apelo de funcionais, em virtude dos seus conteúdos de fenóis (mangiferina), capacidade 

antioxidante e carotenoides. Os alimentos formulados foram mousse e pó para refresco de 

manga, este último a ser consumido após a reconstituição em água.  

 

4.6.1 Produção da mousse de manga 

 

A mousse de manga foi formulada de acordo com as indicações de Salviano et al. 

(2012), com modificações, de acordo com o que está exposto na tabela 4. O fluxo de processo 

da mousse consistiu na pesagem e mistura inicial do iogurte, polpa de manga e açúcar. A 

mistura foi homogeneizada em liquidificador por 3 minutos, seguida da adição da gelatina 

comercial incolor sem sabor hidratada na forma de gel pré-aquecido e de nova 

homogeneização por 3 minutos. A mousse foi armazenada sob refrigeração a temperatura de 

10 ºC até a realização das análises. O iogurte utilizado na preparação foi elaborado seguindo 

uma metodologia utilizada nas aulas práticas de Tecnologia de Alimentos no Laboratório de 

Bromatologia da Faculdade de Farmácia da UFF. Foram utilizados um litro de leite integral 

esterelizado, 10 % de leite em pó desnatado e um copo de iogurte natural como inóculo. O 

iogurte foi obtido por fermentação lática por vinte e quatro horas, a partir da inoculação no 

leite de bactérias lácticas (Streptococcus thermophillus e Lactobacillus bulgaricus) do iogurte 
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natural, previamente aquecido e mantido a 45 °C. Após a fermentação e coagulação, o gel 

sofreu uma agitação para a quebra do coágulo e conferir a cremosidade ao iogurte. Em 

seguida, o produto sofreu resfrimento a 5 °C para inibir o crescimento de bactérias lácticas e, 

assim, não ocorrer uma acidificação excessiva 

 

 

Tabela 4 – Formulação da mousse de manga em 100 g 

Composição Concentração (g/100 g) 

Iogurte natural 42  

Polpa de manga 41 

Açúcar 7 

Água 8 

Gelatina incolor 1 

 

 

 

4.6.2 Produção de refresco de manga 

 

 O refresco de manga foi preparado seguindo uma metodologia utilizada nas aulas 

práticas de Técnica Dietética no Laboratório de Alimentos da Faculdade de Nutrição da UFF. 

A formulação do refresco foi obtida pela mistura de 17 % de polpa reconstituída, 5 % de 

sacarose e 78 % de água (p/p). 

 

 

  4.6.3 Avaliação sensorial das amostras da mousse e refresco contendo a polpa de 

manga desidratada por foam mat drying 

 

Os produtos formulados com a polpa de manga desidratada na condição de secagem 

com maior retenção de compostos bioativos de interesse foram avaliados sensorialmente para 

determinação da aceitabilidade, intenção de compra e diferença com a polpa in natura. As 

análises foram efetuadas seguindo as normas de conduta do Comitê de Ética da Faculdade de 

Medicina da Universidade Federal Fluminense, com projeto aprovado sob o número 
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0188.0258.000-11 nos termos da Resolução n° 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. A 

avaliação foi conduzida em cabines individuais de cor branca com luz artificial fluorescente. 

A figura 17 mostra as cabines individuais da avaliação sensorial, que foi realizada com 

colaboração com a Profª. Dra. Claudete Chiappini, no Laboratório de Análise Sensorial da 

Faculdade de Nutrição da Universidade Federal Fluminense. 

  

 

 
Figura 17 – Cabines individuais utilizadas na avaliação sensorial dos produtos formulados com polpa 

de manga desidratada. 

 

 

4.6.3.1 Teste de aceitabilidade 

 

A aceitação dos produtos foi determinada por 90 provadores utilizando o teste de escala 

hedônica (MEILGAARD, CIVILLE e CARR, 2004). Os provadores, recrutados em função da 

sua disponibilidade, interesse e frequência de consumo de manga, receberam 

aproximadamente 30 g de cada amostra em copos pequenos descartáveis, codificados com 

números de três dígitos aleatórios, em temperatura de refrigeração (10 ºC) (CRUZ et al., 

2013), de forma monádica, e randomizados por um delineamento de blocos completos 
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balanceados (WAKELING e MACFIE, 1995). A figura 18 mostra os produtos dispostos nos 

copos codificados, organizados na bancada, para serem oferecidos aos provadores.  

 

 

 
Figura 18 - Organização dos produtos, dispostos nos copos codificados, para análise sensorial 

 

 

A aceitação global, do sabor, da consistência, aroma e da cor foram 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. A ficha de avaliação incluiu a pergunta 

sobre qual atributo sensorial o provador mais gostou ou mais desgostou (Figura 19). Foi 

oferecido aos provadores um copo com água para eliminar a interferência entre as amostras. 
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Os resultados foram avaliados por ANOVA e teste de Tukey e valores de p < 0,05 foram 

considerados significativos.  

 

 
 

Figura 19 - Ficha do teste de escala hedônica 
 

 

 

4.6.3.2 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” = 1, e “nunca compraria” = 7, e 

“compraria ocasionalmente” = 4 no meio da escala (Figura 19) (MEILGAARD, CIVILLE e 

CARR, 2004). O resultado do teste foi expresso em frequência. 

 

4.6.3.3 Teste Triangular 

 

 Para verificar a diferença sensorial entre os produtos obtidos com a polpa in natura e a 

polpa desidratada foi utilizado o teste triangular de diferença, descrito pela Associação 
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Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 1993). As comparações entre a mousse de polpa in 

natura e desidratada e entre o refresco com polpa in natura e desidratado foram efetuadas 

com 60 provadores em cada avaliação. As amostras foram servidas em copos de plástico, 

contendo 30 mL de amostra a 10 ºC. Para a análise dos resultados do teste triangular foi 

contado o número de respostas corretas e usada a tabela de significância nº 2 da AMERICAN 

SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS (ASTM, 1968). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 OBTENÇÃO DA POLPA DE MANGA 

 

 A tabela 5 mostra a massa média em peso (kg) e percentual (m/m) de rendimento da 

polpa processada em relação à manga in natura. 

Tabela 5 – Massa média (kg) e rendimento (%) no processamento para obtenção da polpa de manga 

DETERMINAÇÃO MASSA MÉDIA (kg) RENDIMENTO (%) 

Peso total 
Casca 

Caroço 
Polpa 

Polpa batida 
Polpa peneirada 

69,56 
13,27 
7,86 

47,68 
46,22 
37,48 

100 
19 
11 
68 
66 
54 

 

 Quanto aos resultados obtidos para o rendimento da polpa, casca, semente e peso total 

observados na tabela 5, verifica-se que o rendimento em percentual é superior aos estudos de 

Ribeiro (2006) (64 %) e Hiluey et al. (2005) (56,88 %), que trabalharam com a polpa de 

manga das variedades Tommy Atkins e Espada, respectivamente. Os valores obtidos neste 

trabalho estão de acordo com o estudo de Ramos, Sousa e Benevides (2004), que afirmaram 

que o rendimento da polpa de frutos pequenos é de cerca de 50 % a 60 %, enquanto para 

frutos grandes, o rendimento é de cerca de 60 % a 70 %. Isso indica que os frutos 

selecionados para o presente estudo estavam em estádio de maturação completo e o processo 

de desintegração manual para obtenção da polpa foi realizado de forma eficiente, mesmo com 

a última etapa, a de peneiragem, o que viabiliza o seu maior aproveitamento nos experimentos 

seguintes.    

 

5.2 CARACTERIZAÇÃO  DA COMPOSIÇÃO DA POLPA DE MANGA TOMMY 
ATKINS 

 

 Segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) (2005), a 

variedade Tommy Atkins, possui mangas com tamanho entre médio e grande, com casca 
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espessa e formato oval. A coloração da casca se caracteriza pela cor laranja amarelada coberta 

com tons em vermelho e púrpuro intensos, além da polpa firme e suculenta. É uma das 

variedades de manga mais cultivadas mundialmente para exportação. Apresenta facilidade 

para indução floral em época quente, alta produtividade e representa 90 % das exportações de 

manga.  

A tabela 6 apresenta a composição da polpa de manga refinada obtida, que foi usada 

para os experimentos de secagem. Os valores apresentados na tabela são as médias e desvio- 

padrão das análises de caracterização da matéria-prima realizadas em triplicata.  

 

 

Tabela 6 - Valores médios referentes às propriedades químicas e físico-químicas da polpa de manga 

in natura 
PROPRIEDADES Polpa de manga 

(“in natura”) 
UMIDADE (%) 

CINZAS (%) 
PROTEÍNA ( %) 
LIPÍDEOS (%) 

AÇÚCARES REDUTORES ( % ) 
AÇÚCARES TOTAIS (% ) 
SÓLIDOS TOTAIS (°Brix) 
ACIDEZ TOTAL (% ácido 

cítrico) 
VITAMINA C (mg/kg) 

FIBRAS (%) 
DENSIDADE (g/mL) 

85,63 ± 0,12 
0,21 ± 0,05 
0,67 ± 0,06 
0,23 ± 0,12 
3,20 ± 0,01 
7,34 ± 0,40 

13,43 ± 0,30 
0,29 ± 0,01 

 
20,56 ± 0,43  
0,49 ± 0,58 
1,05 ± 0,00 

COORDENADAS DE COR  
(L*) 
(a*) 
(b*) 

60,62 ± 0,26 
9,20 ± 0,01 

66,87 ± 0,19 
                               *média em triplicata ± desvio padrão 
 
  

O percentual de umidade da polpa de manga in natura foi inferior ao encontrado por 

Oliveira (2006) (93,96 %) e Soares (2001) (86,96 %). Esta diferença pode estar associada a 

uma série de fatores, como época da colheita, quantidade de água disponível no solo e entre 

outros. O maior constituinte da composição centesimal da polpa in natura foi a umidade, o 

que pode contribuir para a perecibilidade do fruto depois de colhido e se manuseado 

inadequadamente (SOARES, 2001).  
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 O teor de cinzas foi semelhante ao observado por Bezerra et al. (2011), que 

encontraram na variedade de manga Rosa 0,21 % e para a Tommy Atkins 0,22 %. Já para o 

conteúdo de proteína, o presente estudo encontrou valor superior ao encontrado por Marques 

et al. (2010) (0,44 %) e Carvalho et al. (2004) (0,30 %). Em contraste, para os lipídeos foi 

encontrado valor inferior ao determinado pelo estudo de Carvalho et al. (2004) (0,27 %) e 

Marques et al. (2010) (0,61 %). 

 Os açúcares totais representam 60 % a 70 % dos sólidos solúveis e, com base nessa 

observação, constatou-se que o percentual de 51,08 %, encontrado nesse trabalho, é 

relativamente baixo. A divergência nos conteúdos de açúcares entre as variedades de manga 

pode ocorrer em virtude da diferença no estádio de maturação entre os frutos analisados, pois 

os teores de açúcares totais aumentam durante o amadurecimento (FARAONI, RAMOS e 

STRINGHETA, 2009). 

 O teor de sólidos solúveis foi inferior ao teor encontrado por Gonçalves et al. (1998), 

que foi de 16,8 ºBrix, para a variedade Ubá. De acordo com a literatura, o teor de sólidos 

solúveis na manga pode variar entre 6,65 a 20,6 ºBrix e serve como um indicador de doçura 

dos frutos (FARAONI, RAMOS e STRINGHETA, 2009). 

 O valor médio para acidez titulável verificado por Marques et al. (2010) foi de 0,15 % 

de ácido cítrico para a variedade Ubá, sendo inferior ao valor encontrado nesse trabalho. De 

acordo com Rodrigues (1977), a acidez da polpa da manga pode variar de 0,13 a 0,76 % de 

ácido cítrico. Segundo Thé et al. (2001), o sabor dos frutos é determinado, em grande parte, 

pelo balanço de ácidos e açúcares e avaliado pela relação entre sólidos solúveis e acidez 

titúlavel.  

O teor de vitamina C encontrado nesse trabalho para a polpa de manga liofilizada foi 

inferior ao de Gonçalves et al., (1998), que foi de 182,55 mg/100 g, e a 75,55 mg/100 g de 

vitamina C em polpa de manga, valor encontrado por Berniz (1984). Porém, com a maturação 

do fruto, a acidez e vitamina C decaem (SILVA, 2000). A divergência entre os teores de 

vitamina C pode estar associada às diferenças nos estádios de maturação dos frutos e diversos 

fatores decorrentes de estresses ambientais durante o plantio, colheita e armazenamento. 

Dentre eles estão a luz, a temperatura, o estresse hídrico, a presença de poluentes, de metais e 

de herbicidas (GONÇALVES et al., 1998). É importante lembrar que o tipo do método de 

análise também interfere no conteúdo de vitamina C analisado nas frutas. Cardello e Cardello 

(1998) analisaram a correlação entre a atividade da ascorbato oxidase e o teor de vitamina C 

da manga Haden e verificaram que, durante o processo de amadurecimento da fruta, o teor de 

vitamina C diminuiu significativamente, enquanto a atividade da ascorbato oxidase aumentou 
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durante o mesmo período. Resultados semelhantes foram encontrados por Aina (1990) e Vinci 

(1995), que observaram a diminuição da vitamina C durante o amadurecimento de mangas de 

outras variedades. Quando se compara o teor de vitamina C da manga Tommy Atkins 

encontrado neste trabalho com o de outras mangas, percebe-se que a variedade Ubá possui o 

maior teor dessa vitamina (FARAONI, RAMOS e STRINGHETA, 2009).  

Em relação às fibras presentes na polpa, neste estudo o resultado foi inferior ao 

encontrado na casca e polpa da manga por Marques et al. (2010), que representaram cerca de 

11,02 % e 3,28 %, respectivamente sendo perfeitamente justificado o maior valor na casca, já 

que epicarpos de frutos são constituídos de celulose, lignina e algumas hemiceluloses, 

principais constituintes da fibra insolúvel de alimentos. O valor de fibras nesse estudo foi 

inferior quando comparado com outros trabalhos, devido à última etapa de processamento 

para obtenção da polpa, que foi refinada por peneiragem, com o intuito de obter uma polpa 

padronizada para posteriormente facilitar a formação de espuma no processo de desidratação 

por foam mat drying. 

 Os valores das coordenadas (L*, a*, b*) da escala de cor também foram determinados. 

A cor é um parâmetro importante na escolha e aceitação de um produto pelo consumidor. Em 

relação à polpa da manga in natura, verificaram-se valores positivos de a* e b* e estes valores 

devem-se aos carotenoides presentes na manga.  

   

 

5.3 SECAGEM PELO MÉTODO FOAM MAT DRYING 

5.3.1 Ensaios preliminares de secagem por foam mat drying 

Os estudos preliminares obtidos foram importantes para identificar o intervalo de 

tempo adequado para medição da umidade (%) e da Aw em cada condição durante a secagem, 

além de determinar qual seria a umidade de equilíbrio e a Aw neste valor de umidade, antes 

de efetuar os experimentos determinados no planejamento experimental. 

 No processo de foam mat drying foram adicionados 100 mL de água a uma 

quantidade de polpa de 410 g, para facilitar a obtenção da espuma. Desta forma, o conteúdo 

de água passou a ser de 88,45 %, em peso de manga in natura. As curvas de secagem foram 

realizadas em todos os ensaios indicados no DCCR. 

Em ensaio prévio foi observada uma dificuldade em diminuir o conteúdo de umidade 

final das amostras adicionadas de CMC. Com isso foram realizados dois ensaios de secagem, 

nas quais foram retiradas amostras de polpa de manga em processamento com adição do 
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agente estabilizante CMC (0,75 g/100 g) e sem adição de estabilizantes (controle) em 87 °C, 

em intervalo de tempo inicial de 5 e depois 10 minutos até o término da análise, para 

determinação do conteúdo de umidade final das amostras. Foi plotada a curva de secagem (g 

umidade/100 g amostra x tempo de processo). Na figura 20 está representada a curva de 

secagem das polpas de manga processadas com a adição do aditivo CMC (0,75 g/100 g) e sem 

estabilizante (controle).   

 

 
Figura 20 - Curva de secagem (g umidade/100g amostra  x tempo de processamento) em 87 °C das 

polpas de manga processadas com adição do aditivo CMC (0,75 g/100 g) e sem estabilizante 

(controle) 

 

Pelo gráfico 20, o processo com CMC não conseguiu diminuir o conteúdo de umidade 

da amostra, a partir de 45 minutos (14,79 % de umidade) até o restante do experimento (14,39 

% de umidade), provavelmente pela retenção de água pelo aditivo, o que faz a amostra com 

CMC não atingir conteúdos muito baixos de umidade. Já a amostra com o processo sem 

estabilizantes (controle), resultou em uma menor velocidade de secagem, mas obteve menor 

conteúdo de umidade no final do ensaio, em 65 minutos (7,75 % de umidade). Com base 

nesse experimento inicial, foi avaliada, nas próximas curvas de secagem, também a Aw das 

amostras em cada condição de desidratação.  

  A CMC sódica possui viscosidade e solubilidade em água fria ou quente, na qual 

forma tanto soluções quanto géis, características atribuídas à presença de substituintes como o 

grupo –CH2-CO2H na cadeia de celulose, que produz afastamento das cadeias, o que facilita a 
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penetração da água (XIAO e GAO, 2008). Isso justifica o comportamento do ensaio de 

secagem com CMC, em não atingir menores conteúdos de umidade. 

Na figura 21 está representada a curva de secagem da polpa de manga com CMC (0,75 

g/100 g) e lecitina de soja (0,75 g/100 g) em temperatura de 53 °C, o que caracteriza a décima 

terceira condição do DCCR, mostrando a variação de umidade (% em peso) e a Aw medidas 

em intervalo de tempo de 10 minutos. Observa-se que, a partir dos 90 minutos de secagem, o 

percentual de umidade e a Aw diminuíram drasticamente, até cerca de 120 minutos. Nesse 

período final de secagem, após os 120 minutos, esses parâmetros diminuíram muito pouco até 

atingir um valor constante.   

 

 
Figura 21 –  Curva de secagem (g umidade/100 g amostra e Aw x tempo de processamento) em 53° 

C. O eixo x representa o tempo em minutos e o y o valor de Aw e o teor de umidade (%) 

 

A Aw está relacionada com a estabilidade do produto através da determinação da 

disponibilidade de água existente no mesmo. Neste processo a polpa de manga desidratada 

encontrou-se em valor de Aw de 0,35 após 150 minutos. Portanto, como esperado, a Aw 

diminuiu com a redução do teor de água, que ocorre com o aumento do tempo de secagem.  

 A figura 22 representa a relação entre as diferentes concentrações dos aditivos, a Aw e 

a variação de umidade (% em peso), para as espumas de polpa de manga secas em 60 °C.  
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Figura 22 - Curva de secagem (g umidade/100 g amostra e Aw x tempo de processamento) em 60 °C. 

O eixo x representa o tempo em minutos e o y o valor de Aw e o teor de umidade (%) 

 

Pela figura 22, observa-se que ocorre uma maior queda do percentual de umidade das 

espumas de polpa de manga no primeiro ensaio com lecitina de soja (0,30 g/100 g) e CMC 

(0,30 g/100 g). Essa condição fornece melhores resultados, utilizando uma menor quantidade 

de estabilizantes comparada com as demais condições nessa temperatura de secagem (60 °C). 

A estrutura química do aditivo lecitina de soja cuja molécula apresenta uma extremidade 

polar, que é atraída pela água, e outra apolar, melhora a homogeneidade e estabilidade da 

espuma, facilitando a remoção de água na secagem (SANTOS, 2008). Porém, é possível 

observar também que em todas as condições analisadas ao final da secagem, não houve efeito 

sobre a Aw, cujo valor médio final ficou no intervalo de 0,35 - 0,40. Desta forma, o pó de 

manga caracteriza-se como um alimento de baixa Aw, sendo provavelmente 

microbiologicamente estável.  

Nesta temperatura (60 °C), nas condições 1, 3 e 4, a variação de umidade atingiu um 

valor constante em 210 minutos, já na condição 2, em 180 minutos. 
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 A figura 23 representa a relação entre as diferentes concentrações dos aditivos, a Aw e 

a variação de umidade, para as espumas de polpa de manga desidratadas em 70 °C em 

intervalo de tempo de 5 minutos. 

 

 
Figura 23 - Curva de secagem (g umidade/100 g amostra e Aw x tempo de processamento) em 70 °C. 

O eixo x representa o tempo em minutos e o y o valor de Aw e o teor de umidade (%) 

 

Nessa temperatura de secagem (70 °C), na décima condição, atingiu-se maior 

percentual de umidade final das espumas de polpa de manga comparado ao de outras 

amostras. Esses resultados mostram que a concentração dos dois diferentes aditivos utilizados 

no método afeta consideravelmente a taxa de secagem, além da umidade residual nos 

produtos secos. Porém, é possível observar também que em todas as condições analisadas ao 
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final da secagem, não houve efeito sobre a Aw, cujo valor médio foi entre 0,29 - 0,36. A 70 

ºC, o tempo de processamento na nona, décima e décima quinta condição foi de 135, 160 e 

170 minutos, respectivamente e 125 minutos para as demais corridas nesta temperatura. 

A figura 24 representa a relação entre as diferentes concentrações dos aditivos, a 

atividade de água e a variação de umidade, para as espumas de polpa de manga desidratadas 

em 80 °C em intervalo de tempo de 5 minutos.    

 

 
 

Figura 24 – Curva de secagem (g umidade/100g amostra e Aw  x tempo de processamento) em 80 ° 

C. O eixo x representa o tempo em minutos e o y o valor de Aw e o teor de umidade (%) 

 

 Pelos gráficos apresentados, é possível observar que a espuma de polpa de manga 

pertencente à quinta condição apresenta maior queda do percentual de umidade. Sendo assim, 

aos 70 minutos de secagem, esta amostra, atingiu um valor constante. Já a espuma na sexta, 

sétima e oitava condição apresentou o tempo de processamento de 130, 120 e 110 minutos, 

respectivamente, a temperatura de secagem de 80 °C. Porém, é possível observar também 

que, em todas as condições analisadas, ao final da secagem o valor médio de Aw foi entre 

0,29 – 0,34. 
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A figura 25 representa a curva experimental de secagem da polpa de manga com CMC 

(0,75 g/100 g) e lecitina de soja (0,75 g/100 g), na temperatura de 87 °C, o que caracteriza a 

décima quarta condição do desenho experimental, na forma de Aw e teor de umidade (%).  

 

 

 
Figura 25 –  Curva de secagem (g umidade/100 g amostra e Aw x tempo de processamento) em 87 

°C. O eixo x representa o tempo em minutos e o y o valor de Aw e o teor de umidade (%) 

 

Na figura 25 observa-se que, a partir de 80 minutos de secagem, a Aw diminuiu, até 

cerca de 150 minutos. Após esse tempo, a Aw diminuiu muito pouco até atingir um valor 

constante. O percentual de umidade apresentou comportamento semelhante.  

Com os resultados dos testes preliminares foi possível observar que a quinta condição 

de secagem, com valor de temperatura (80 °C), apresentou tempo de secagem de 70 minutos,  

que foi menor quando comparada com às outras condições de processo. Já a décima terceira 

condição, com 53 °C, apresentou maior tempo de secagem (200 minutos). Vale ressaltar que 

os resultados deste teste são preliminares, e possuíram o objetivo de estudar o intervalo de 

tempo, em cada condição, adequado para medição da umidade e da Aw em cada ensaio 

durante a secagem, antes de efetuar os experimentos determinados no planejamento 

experimental, além de determinar o valor de Aw e umidade de equilíbrio no final do processo 

de secagem. Sendo assim, foi possível concluir que a desidratação, nos experimentos de foam 

mat drying posteriores, deveria ser conduzida com o tempo adequado para atingir valores de 

Aw final de cerca de 0,35.  
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5.3.2 Desidratação por foam mat drying  

 

A tabela 7 mostra o tempo de secagem, o valor de Aw, o percentual de umidade final e 

o rendimento em relação à massa inicial de polpa de manga após o processo de foam mat 

drying, para cada condição estudada no desenho experimental, descrito na metodologia.  

 

Tabela 7 – Tempo de secagem por foam mat drying, Aw final, percentual de umidade final e 

rendimento em cada condição avaliada  

Experimento  

(E) 

TEMPO DE 

SECAGEM  

(minutos) 

AW UMIDADEa 

(%) 

RENDIMEN
TOb 

 
(%) 

 

1 375 0,358 7,56 12,86 

2 370 0,356 11,22 13,58 

3 360 0,366 6,14 13,54 

4 340 0,357 7,11 12,52 

5 140 0,384 7,07 14,28 

6 200 0,354 5,26 12,85 

7 180 0,392 4,16 12,71 

8 210 0,359 4,10 15,38 

9 245 0,371 5,27 13,27 

10 220 0,361 6,21 12,76 

11 285 0,455 5,64 12,93 

12 245 0,355 6,91 13,40 

13 380 0,363 8,09 15,26 

14 120 0,358 4,43 13,25 

15 265 0,365 6,31 14,29 

16 285 0,377 8,25 11,72 

17 270 0,369 4,65 11,43 
                   a. média de três análises  
                
                   b. percentual em relação ao peso inicial 
 
 

  

A desidratação por foam mat drying em cada condição, apresentou maior tempo de 

secagem em relação aos testes preliminares realizados anteriormente, sendo perfeitamente 

justificado pela maior quantidade de polpa de manga submetida a desidratação neste caso. 
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Porém os ensaios preliminares foram importantes, para o conhecimento do método e a 

importancia de medir o valor de Aw no produto final desidratado. O critério utilizado para 

determinar o tempo de secagem foi o valor atingido de Aw. 

A polpa de manga foi desidratada no intervalo de tempo entre 120 a 380 minutos, 

determinado pelo o valor final de Aw. O conteúdo de umidade nas polpas desidratadas pelo 

processo de foam mat drying variou 4,10 % a 11,22 %, a Aw final dos produtos ficou entre 

0,354 a 0,455 e o redimento ficou entre 11,43 % a 15,38 %, em relação ao peso inicial. Os 

resultados do conteúdo de umidade apresentados neste trabalho estão dentro dos valores 

obtidos para frutas desidratadas por outros autores (ARLINDO et al., 2007.; ENDO et al., 

2007.; GALDINO et al., 2003.; SOARES et al., 2001).  

Os ensaios de secagem revelaram que maiores concentrações do estabilizante lecitina 

de soja favoreceram a formação de espuma com coloração mais clara que as demais espumas 

nas diferentes condições e facilitaram a etapa de raspagem da polpa das bandejas após o 

processo de foam mat drying, pois o filme apresentou-se mais poroso em relação às condições 

com ausência ou menores concentrações deste estabilizante. Foi observado na décima 

primeira condição, que representa ausência do estabilizante lecitina de soja e CMC na 

concentração de 0,75 g/100 g, em temperatura de secagem de 70 °C, maior Aw no final da 

secagem (0,45) em relação às outras condições, pois esse ensaio não formou um volume 

considerável de espuma. Com isso, houve dificuldade na etapa de raspagem do produto nas 

bandejas após a secagem.  

 A décima terceira condição (380 minutos), na qual foi usada menor temperatura de 

secagem (53 °C), apresenou maior tempo de processo. Já a décima quarta (120 minutos) e a 

quinta (140 minutos) condições, que receberam adição de CMC (0,75 g/100 g) e lecitina de 

soja (0,75 g/100 g), com temperatura de 87 °C, e CMC (0,30 g/100g) e lecitina de soja (0,30 

g/100 g) com temperatura de 80 °C, respectivamente, apresentaram menores tempo de 

secagem em relação as outras condições avaliadas. Estes resultados coincidem com os obtidos 

nos ensaios preliminares discutidos anteriormente. O tempo de secagem da espuma de polpa 

de manga aumentou quando a temperatura do processo de foam mat drying diminuiu.  

 A alta taxa de remoção de umidade na espuma de polpa de manga e o fato de que a 

água presente na espuma está na forma de películas finas, que facilmente vaporizam, 

justificam o menor tempo de secagem por foam mat drying (KADAM e 

BALASUBRAMANIAN, 2010). O produto seco apresenta propriedade interessante como a 

reidratação facilitada, que seria perdida durante a secagem convencional de materiais sem a 

forma de espuma. Isto é devido ao menor tempo de exposição do produto a temperaturas 
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elevadas de processamento (KADAM e BALASUBRAMANIAN, 2010). Estes resultados de 

secagem confirmam os relatados por Thuwapanichayanan, Prachayawarakorn e Soponronnarit 

(2008) para a secagem de bananas por foam mat drying.  

 A baixa Aw no produto final pode minimizar o crescimento de microrganismos e, 

assim, aumentar a estabilidade do produto. As amostras secas foram utilizadas para avaliar o 

conteúdo de compostos bioativos e da capacidade antioxidante.  

A polpa de manga liofilizada, utilizada como controle para as posteriores análises dos 

compostos bioativos das amostras desidratadas apresentou valor de 15,92 % de umidade.  

 

5.4 CARACTERIZAÇÃO DOS COMPOSTOS BIOATIVOS DE POLPA 

DESIDRATADA POR FOAM MAT DRYING  

 

5.4.1 Compostos fenólicos 

 

 Os compostos majoritários identificados em polpa de manga liofilizada (controle), 

foram os ácidos fenólicos p-hidroxibenzoico e derivados (picos 1, 4, 8 e 21) e gálico e 

derivados (picos 2, 3, 5, 6, 10, 14 e 16), (figura 26) e (tabela 8). Em geral, os ácidos fenólicos, 

incluindo o ácido gálico e ácido 4-hidroxibenzoico, são encontrados numa variedade de 

alimentos derivados de plantas e têm sido associados com qualidade sensorial e propriedades 

nutricionais e antioxidantes de alimentos. O ácido gálico, em particular, é um antioxidante 

natural, que tem atividades anti-alérgica, antimutagênica, anti-inflamatória e anticancerígena 

(GIFTSON, JAYANTHI e NALINI, 2010). O presente estudo mostrou perfil fenólico na 

polpa de manga semelhante aos de alguns autores (PALAFOX-CARLOS et al., 2012.; KIM et 

al, 2009.; ROBLES-SÁNCHEZ et al., 2009).  

 Neste estudo foi possível a identificação e quantificação simultânea por UHPLC de 

mangiferina e outros compostos fenólicos na polpa de manga liofilizada e desidratada por 

foam mat drying da variedade Tommy Atkins. Esta técnica de separação é uma forma 

avançada de cromatografia líquida que utiliza colunas curtas com partículas de diâmetros 

pequenos. As vantagens do UHPLC são os tempos de retenção mais baixos e a maior 

sensibilidade quando comparado com o CLAE (HAGHI, HATAMI e MEHRAN, 2013). A 

figura 26 mostra o perfil cromatográfico de fenóis da polpa de manga liofilizada. 
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Figura 26 - Cromatograma dos compostos fenólicos de polpa de manga da variedade Tommy Atkins 

liofilizada por UHPLC (280 nm). Para correspondência dos picos, verificar a tabela 8 

 

 Vinte e um compostos fenólicos foram detectados em polpa de manga liofilizada e 

em todas as diferentes condições de secagem. Na tabela 8 observam-se os compostos 

fenólicos correspondentes aos picos do cromatograma da figura 26. Os compostos 

determinados podem ser classificados em três grupos: os ácidos benzoicos (gálico, 

protocatéquico, p-hidroxibenzoico e vanílico), os derivados de hidroxicinâmico (p-cumárico, 

m-cumárico, clorogênico e ácido cafeico) e a xantona mangiferina. Os frutos de manga 

apresentam uma concentração mais elevada de compostos fenólicos no estádio verde, 

diminuindo a sua concentração durante a maturação (MASIBO e HE, 2008). 
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Tabela 8- Conteúdo fenólico de polpa de manga liofilizada (controle) e desidratada por foam mat 

drying, expressos em mg/100 g em base seca colocar numa página só, no formato paisagem 

  

D1ácido p- 
Hidroxibenzoico 

 
(1) 

 
D2ácido p-

Hidroxibenzoico 
 

(4) 

ácido p-
Hidroxibenzoico 

 
(8) 

D3ácido p-
Hidroxibenzoico 

 
(21) 

Ácido                      
Gálico 

(2) 

D1gálico 
(3) 

D2gálico 
(5) 

D3gálico 
(6) 

D4gálico 
(10) 

D5gálico 
(14) 

Galato de       
etila 
(16) 

Controle 6.39 7.22 1.49 3.98 5.14 1.26 2.48 6.20 2.29 0.93 0.22 

     
Tratamento            

1 13.01 11.53 2.79 5.37 10.68 1.54 4.73 7.99 2.88 1.83 0.67 

2 13.98 12.34 2.86 5.45 11.67 2.44 4.83 8.99 3.66 1.84 0.66 

3 12.52 11.98 2.66 5.51 9.93 1.77 4.16 9.16 3.13 1.71 0.36 

4 10.87 10.04 2.46 4.35 5.31 1.78 3.12 6.54 4.14 1.45 0.31 

5 14.89 14.77 3.61 6.47 21.09 6.17 5.41 9.59 4.28 2.36 0.77 

6 13.15 12.83 2.92 5.95 10.89 4.71 4.68 9.02 3.98 2.03 0.35 

7 5.24 5.09 1.19 2.18 1.85 3.66 0.98 2.42 0.50 0.60 0.23 

8 8.79 8.49 2.09 4.75 5.56 2.39 2.99 6.20 4.49 1.32 0.50 

9 10.74 10.41 2.17 5.49 8.92 3.18 3.50 7.76 3.70 1.40 0.30 

10 13.36 12.61 2.74 6.27 16.09 2.69 4.70 9.67 3.63 1.82 0.51 

11 11.81 11.06 2.15 5.29 14.07 1.89 4.34 8.91 2.10 1.43 0.30 

12 11.45 11.37 2.34 5.52 8.90 3.79 3.57 8.76 5.13 1.66 0.36 

13 15.67 13.12 3.37 5.85 12.82 1.96 4.99 7.08 3.41 1.92 0.70 

14 7.59 6.94 2.02 2.69 6.70 4.29 2.22 2.55 2.24 1.14 0.20 

15 10.56 9.62 2.61 4.29 10.53 3.1 3.44 4.75 4.73 1.50 0.30 

16 6.37 5.60 1.58 2.42 1.88 1.59 1.05 1.95 1.14 0.69 0.29 
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Compostos 
fenólicos 

 
 

Ácido 
Protocatéquico  

(7) 
 

DácidoVanílico  
(9) 

 

ÁcidoVanílico  
(11) 

 

Dácido p- 
Cumárico  

(12) 
 

Ácido p-
Cumárico 

(17) 
 

Ácido m-
Cumárico  

(19) 
 

Dácido 
Caféico  

(20) 
 

Ácido 
Cafeico  

(13) 
 

Ácido 
Clorogênico 

(15) 
 

 
Mangiferina 

 
(18) 

 

 
Somatório 
de fenóis 

Controle 3.15 0.49 0.79 3.24 0.54 2.20 5.59 1.72 5.25 0.22 60.79 

 

   Tratamento 

          

 

1 4.21 0.69 1.17 1.85 0.84 1.37 4.45 1.42 2.49 0.19 81.79 

2 4.62 0.79 1.09 2.86 0.76 2.16 7.04 1.55 4.01 0.30 93.90 

3 4.81 0.75 1.20 2.67 0.86 1.90 6.10 1.59 4.44 0.26 87.47 

4 5.12 0.67 1.18 3.10 0.82 2.12 6.69 1.59 4.91 0.28 76.85 

5 5.53 0.77 1.12 2.85 0.93 2.15 7.08 1.82 4.94 0.33 116.93 

6 6.98 0.79 1.59 3.53 1.04 2.41 7.13 2.31 6.68 0.31 103.28 

7 0.96 0.18 0.20 3.94 0.27 3.10 9.62 0.31 5.40 0.38 48.30 

8 8.21 1.08 1.19 0.54 1.31 0.38 0.99 2.94 0.84 0.04 65.09 

9 4.89 0.77 0.81 5.53 0.86 3.85 10.27 1.76 8.63 0.38 95.32 

10 5.64 0.77 0.90 3.46 0.95 2.38 6.58 1.95 6.07 0.25 103.04 

11 4.61 0.64 0.72 3.59 0.76 2.75 7.00 1.65 5.67 0.27 91.01 

12 5.80 0.81 1.12 3.15 1.00 2.14 5.79 2.05 5.09 0.22 90.02 

13 4.41 0.63 0.83 3.95 0.68 2.96 9.59 1.40 5.69 0.40 101.43 

14 2.82 0.42 0.49 2.62 0.50 1.89 6.09 0.97 5.15 0.26 59.79 

15 5.91 0.72 1.03 1.94 0.91 1.31 3.97 2.07 3.69 0.16 77.20 

16 1.61 0.24 0.29 4.40 0.24 2.73 4.42 0.51 6.81 0.37 75.23 

 
*A análise estatística para a avaliação do DCCR foi efetuada para descrever as variações dos compostos 
fenólicos em função das condições de secagem, porém não apresentou resultados satisfatórios com a última 
repetição do experimento. Assim, decidiu-se modificar a matriz experimental, onde foi excluído o último ensaio 
(17a condição). Com isso, a matriz experimental analisada para os compostos fenólicos passou a englobar 16 
condições.  
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 O somatório dos compostos do grupo dos ácidos benzoicos representa maior valor 

(44,28 mg/100 g, em base seca) na composição fenólica da polpa de manga liofilizada, 

seguido pelo grupo de derivados do ácido hidroxicinâmico (20,07 g/100 g) e a xantona 

glicosilada mangiferina representou 0,22 g/100 g. A ordem dos ácidos fenólicos na polpa de 

manga Tommy Atkins liofilizada, da maior para a de menor concentração, foi de p-

hidroxibenzoico e derivados (19,08 mg / 100 g), gálico e derivados (18,52 mg / 100 g), 

cafeico e derivado (7,76 mg / 100 g), derivados do cumárico (6,56 mg / 100 g), clorogênico 

(5,53 mg / 100 g), protocatéquico (3,32 mg / 100 g), vanílico e derivado (1,34 g / 100 mg) e 

mangiferina (0,22 mg / 100 g). Foi importante investigar a quantidade de compostos fenólicos 

em diferentes condições de secagem da polpa de manga, com a finalidade de otimizar a 

desidratação no que se refere à retenção destes compostos. 

 A tabela 8 mostra que houve grande variação em termos de conteúdo de fenólicos 

totais em manga desidratada nas diversas condições estudadas (48,30 mg/100 g - 116,93 

mg100 g). Os resultados mostraram valores mais elevados em algumas condições quando 

comparados com a manga liofilizada (controle) (60,79 mg/100 g). Todos os compostos 

fenólicos encontrados na amostra de polpa de manga liofilizada apareceram nas amostras 

desidratadas, indicando que o presente processo de foam mat drying, em suas diferentes 

condições, não causou modificação no perfil cromatográfico dos compostos fenólicos da 

manga. 

 O presente estudo mostrou menores valores de fenólicos totais na sétima (48,30 mg/ 

100 g) e na décima quarta condição de secagem (59,79 mg/ 100 g), que utilizam CMC (0,30 

g/100 g) e lecitina de soja (1,20 g/100 g) e temperatura de secagem de 80 °C e CMC (0,75 g/ 

100 g) e lecitina de soja (0,75 g/ 100 g) e temperatura de secagem de 87 °C, respectivamente, 

quando comparados com a polpa de manga liofilizada. Mas nas demais condições de 

secagem, o conteúdo de compostos fenólicos totais foi mais elevado em comparação com o 

controle.  

  Os ácidos fenólicos encontram-se na forma livre ou ligada, nas estruturas 

esterificadas de oligossacarídeo ou polissacarídeos, formando pontes entre os polímeros, o 

que afeta o seu comportamento durante o processamento e, eventualmente, sua 

biodisponibilidade para absorção e efeitos fisiológicos subsequentes (ABDEL-AAL e 

RABALSKI, 2013). Neste estudo, o aumento do conteúdo fenólico total em amostras secas, 

em comparação com a amostra controle, foi possivelmente devido ao processamento térmico, 

por facilitar a separação desses compostos fenólicos inicialmente ligados a estruturas de 

oligossacarídeos e polissacarídeos nos materiais, o que pode ter facilitado posteriormente a 
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extração com solventes (WANG et al., 2014). Este processo térmico permite mudanças físicas 

e químicas nos alimentos devido à gelatinização do amido, desnaturação de proteínas, e 

interação com componentes, o que resulta no rompimento dos polímeros da parede celular de 

plantas. Consequentemente, os compostos fenólicos ligados à estruturas da parede celular são 

liberados, causando assim, o aumento dos compostos fenólicos detectáveis nas amostras secas 

(RAGAEE, SEETHARAMAN e ABDEL-AAL, 2014). Isto prova o fato de que vários 

métodos de processamento de produtos podem alterar a composição fenólica e afetar o 

conteúdo de compostos fenólicos o que possivelmente terá impacto sobre as suas 

propriedades bioativas e efeitos biológicos (NGUYEN, MICHAEL e IAN, 2015). 

 Mueller-Harvey (2001) relatou que o processamento térmico libera ácidos fenólicos 

pela hidrólise de constituintes celulares. Choi et al. (2006) e Jeong et al. (2004) relataram que 

o tratamento com calor perturba a parede celular e libera compostos fenólicos a partir da 

porção insolúvel da planta. Porém, o estudo de Dorta, Gloria e Gonzalez (2012), ao contrário, 

observou que a secagem com ar forçado resultou em degradação dos compostos fenólicos e 

consequentemente, na diminuição da atividade antioxidante de manga devido ao longo tempo 

de exposição ao tratamento térmico. No presente estudo, o processo de foam mat drying em 

diferentes condições resultou em uma concentração diferente dos compostos fenólicos. No 

entanto, o perfil qualitatativo não diferiu entre as amostras. Consistentemente com os nossos 

resultados, Hamrouni-Sellami et al. (2013) relataram diferentes valores para o conteúdo do 

somatório de fenóis relacionado com a característica do material da planta analisada, o que 

indica que o processo de secagem pode resultar em diferentes níveis de compostos fenólicos 

dependendo do tipo do composto fenólico e sua localização na celúla. 

 A mangiferina foi detectada em todas as condições de secagem com o tempo de 

retenção de 7,58 minutos (figura 26). O crescente interesse científico pela mangiferina é 

atribuído ao seu potencial farmacológico com atividades tais como antioxidante, anti-

inflamatória, hipoglicemiante, imunomodulatória, entre outras (CARVALHO et al., 2007). 

Além disso, muitas formulações contendo mangiferina como princípio ativo estão sendo 

elaboradas e patenteadas como suplementos alimentares e com fins nutricionais e 

farmacêuticos (fitoterápicos e cosméticos) (RAJENDRAN, EKAMBARAM e 

SAKTHISEKARAN, 2008). 

 A tabela 9 apresenta os resultados da análise estatística do DCCR usada para 

verificar os efeitos das concentrações de lecitina de soja e CMC e da temperatura no 

somatório dos fenóis identificados e quantificados nas amostras desidratadas, mostrando o 

coeficiente de regressão, erro padrão e os valores de t e P. Apenas as variáveis com p < 0,05 
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são mostradas na tabela 9, que foram aquelas que apresentaram efeito significativo sobre o 

conteúdo fenólico total, ou seja, a interação entre lecitina de soja e temperatura (efeito linear), 

concentração de lecitina (efeito linear), temperatura (efeito linear) e a concentração de CMC 

(efeito quadrático).  

 Já para a mangiferina, nenhuma das variáveis estudadas afetou significativamente (p 

> 0,05) a sua concentração, o que demonstra que esta xantona foi estável nas diferentes 

condições de secagem, e que o processo de foam mat drying não afetou este composto nas 

diferentes amostras de polpa de manga desidratada. A estabilidade da mangiferina frente a 

diferentes condições de secagem pode ser devida ao fato da sua estrutura química ser mais 

resistente à hidrólise ácida, alcalina e enzimática do que a dos O-heterosídeos (SANUGUL et 

al., 2005). Isto pode explicar parcialmente os resultados obtidos para a mangiferina, porque a 

manga é uma fruta ácida e a polpa desta fruta foi submetida ao calor durante o processamento. 

No entanto, Ichiki et al. (2007) estudaram a estabilidade deste composto fenólico durante a 

secagem de rizoma de Anemarrhena asphodeloides, uma planta medicinal usada no Japão. 

Esses autores observaram que a concentração de mangiferina foi dependente das condições de 

secagem, pois o conteúdo deste fenólico diminuiu com o aumento da temperatura de secagem 

(30 °C – 80 °C) para as amostras com grande espessura, enquanto que para as amostras 

submetidas a secagem com fina espessura foi encontrada uma ligeira diminuição do teor de 

mangiferina em altas temperaturas. Além disso, eles mostram que a espessura do rizoma 

também influencia o tempo de secagem, que variou de 16 a 61 dias no grupo com grande 

espessura e de 10 a 30 dias no grupo com espessura fina. Uma vantagem do método de 

secagem utilizado no presente trabalho foi o curto tempo de processamento, que variou entre 

120 a 380 minutos, dependendo das condições específicas de secagem. Isto pode explicar a 

estabilidade da concentração da mangiferina, após a secagem em todas as amostras 

desidratadas. Notavelmente, os tempos curtos de secagem observados no presente trabalho 

foram possíveis devido à transformação de polpa de manga em uma espuma estável antes da 

secagem.  
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Tabela 9 - Variáveis com efeitos significativos sobre o somatório de fenóis 

Variáveis com efeito estatisticamente 

significatico  

Coeficiente de 

regressão 

Erro 

padrão 
t (1) p valor 

Conteúdo fenólico 

Média 76,89 0,98 78,30 0,008 

Lecitina (L) x temperatura (L) -11,93 0,98 -24,25 0,026 

Lecitina (L) -8,78 0,75 -23,29 0,027 

Temperatura (L) -5,59 0,75 -14,84 0,042 

Carboximetilcelulose (Q) 6,54 0,91 14,29 0,044 

 

 A influência das diferentes concentrações de CMC e lecitina de soja e valores de 

temperatura, assim como da interação entre estes parâmetros sobre o somatório de fenóis e a 

mangiferina, pode ser visualizada pelos gráficos de Pareto, mostrados na figura 27. Nos 

gráficos apresentados, as barras azuis que ultrapassam a região a direita da linha vertical, onde 

está indicado p=0,05, denotam os parâmetros que apresentam efeito significativo sobre o 

índice avaliado. A figura 27 mostra os gráficos de Pareto indicando o efeito das variáveis 

estudadas sobre o somatório de fenóis identificados e o não efeito sobre a mangiferina nas 

polpas de manga desidratadas.  

 

 

Figura 27 – Gráficos de Pareto indicando os efeitos das diferentes concentrações de CMC e lecitina 

de soja e valores de temperatura sobre o somatório de fenóis identificados (A) e mangiferina (B) 

 



 82 

 Analisando em conjunto, estes resultados indicam que o somatório de fenóis 

identificados é influenciado negativamente pelo aumento da temperatura de processo e 

concentração do aditivo lecitina de soja, visto que a interação entre estes dois parâmetros, 

também  apresentou efeito negativo sobre a soma de fenóis totais. Já a concentração de CMC 

apresentou efeito positivo quadrático, indicando que o aumento na concentração de CMC 

concorreu para a obtenção de polpa desidratada com maior concentração de fenóis 

identificados. Quanto à mangiferina, nenhuma das variáveis estudadas afetou a sua 

concentração, o que indica que a concentração deste composto, não é influenciada pelo 

processo de secagem estudado. 

 Observou-se que a concentração de lecitina de soja tem efeito negativo sobre o 

conteúdo de compostos fenólicos no processo de secagem por foam mat drying. O uso de 

pequena concentração de lecitina é particularmente importante quando os sistemas são 

considerados veículos de compostos bioativos (SUAREZ et al., 2009). Entre os tensoativos 

com grande aplicação na indústria de alimentos podemos citar a lecitina de soja, que é um 

ingrediente de baixo custo, facilmente encontrado no mercado e que possui importantes 

propriedades nutricionais (SALGADO, 2010).  

 Com os resultados da análise estatística do somatório de fenóis, foi construído o 

modelo reparametrizado mostrado na equação 1, que considera somente os termos com efeito 

significativo sobre os fenóis totais, onde x1 é a concentração de lecitina de soja, x2 é a 

temperatura de secagem e x3 é a concentração de CMC. Dentre os efeitos significativos, o 

efeito da CMC foi quadrático, sendo os das outras variáveis lineares. 

 

Y = 76,89 -11,93. x1.x2 -8,78.x1 -5,60.x2 +6,55.x3
2

  (1) 

 

 

Os resultados da análise de variância (ANOVA) para o modelo mostrado na equação 1 

encontram-se resumidos na tabela 10, juntamente com o coeficiente de determinação (R2), o 

valor de F calculado e o valor de F tabelado para o modelo. De acordo com a análise de 

variância, o valor F calculado para o conteúdo de fenóis totais foi de 88,98, enquanto que o 

valor de F tabelado foi de 3,07. Sendo o valor de F calculado maior do que o tabelado, o 

modelo estabelecido deve ser aceito. Porém, como o R2 calculado pelo programa estatístico 

foi 0,65723, o modelo explica 65,72 % da variação encontrada nos resultados. 
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Tabela 10 - Análise de variância para aceitação do modelo estatístico estabelecido para o 

somatório de fenóis  

Fonte de variação 
Soma dos 

quadrados 

Grau de 

liberdade 

Valor 

quadrático 

médio 

Fcalculado 

Somatório de fenóis (R2 0.657) 

Regressão 4667,06 4 1166,76 

88,98 Residual 144,24 11 13,11 

Total 481,30 15 320,75 

 

  

 De acordo com os resultados obtidos com a análise estatística, o conteúdo total de 

fenólicos nas amostras desidratadas é inversamente proporcional à concentração de lecitina de 

soja e valores de temperatura. Além disso, devido ao efeito quadrático de CMC, o aumento do 

conteúdo de fenóis é obtido com concentrações mais altas e mais baixas desse aditivo, e a 

menor concentração de fenólicos totais deve ser encontrada quando é utlizada a concentração 

intermediária de CMC, considerando a faixa estudada neste trabalho.   

 A figura 28 mostra as superfícies de resposta para o somatório de fenóis em função 

dos parâmetros que apresentam efeito significativo sobre este índice determinado pelo modelo 

matemático descrito na equação 1. Tais curvas de superfície representam combinações de 

fatores que causam mudanças em respostas avaliadas.  
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Figura 28 - Superfícies de resposta para o somatório de fenóis em função das variáveis estudadas 

 
   

 O somatório de fenólicos aumentou devido à menor concentração de lecitina de soja 

e da temperatura, especialmente, quando ocorre a interação entre estes parâmetros. Em 

contraste com a concentração de CMC, que apresentou efeito significativo positivo, mas com 

efeito quadrático. 

 Neste estudo, a lecitina de soja promoveu melhores propriedades para a formação e 

estabilização da espuma para o processo de secagem, o que gerou uma elevada capacidade de 

formação de espuma e estabilização. Isto resultou em uma espuma mais estável durante a 

secagem e maior porosidade da fração seca que provavelmente contribuiu para maior 

degradação oxidativa de compostos fenólicos devido a uma elevada difusão do oxigênio 

durante a desidratação.  

 Apesar da lecitina de soja ter apresentado efeito negativo significativo sobre o 

conteúdo de fenólicos, a baixa concentração desse aditivo pode ser particularmente 

importante quando os sistemas com potencial aplicação como veículos de compostos 

bioativos são considerados. Em termos práticos, a presença de lecitina de soja é importante 
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para a formação de um volume considerável de espuma. Isto facilita a etapa de raspagem das 

bandejas após o processo, pois permite que o revestimento se torna mais poroso em 

comparação com as outras condições, o que torna a sua incorporação no processo de secagem 

tecnologicamente importante. Assim baixas concentrações desse aditivo devem ser utilizadas 

no processo. 

 O efeito da concentração de CMC no volume de polpa durante a secagem por foam 

mat drying foi avaliado por Kaushal, Sharma e Sharma (2011). Os autores observaram que o 

aumento da quantidade de CMC (0,5 % - 3,0 %), resultou em um aumento significativo do 

volume da espuma, após agitação da polpa processada. No entanto, foi observado o aumento 

máximo da espuma depois de misturar a polpa com 2,0 e 2,5 % de CMC, que permaneceu 

completamente estabilizada durante a desidratação. Estes autores também observaram que 

abaixo deste nível (0,5 % -1,5 %) a espuma era instável durante a secagem, enquanto a polpa 

com 3,0 % de CMC formou um gel espesso e, em ambas as condições eram inadequados para 

secagem. No presente trabalho, não houve interação entre CMC e lecitina de soja, mas houve 

efeito quadrático positivo para CMC. Pelos os gráficos de superfície de resposta (Figura 25), 

pode-se observar que a retenção de compostos fenólicos diminui no nível médio (0) de CMC. 

Tomados em conjunto, os presentes resultados sugerem que ambos os aditivos são benéficos, 

mesmo em baixas concentrações.  

 A estabilidade da espuma é umas das características mais importantes para a 

secagem, e enfatiza a necessidade do conhecimento das concentrações ótimas de aditivos 

utilizados. Os resultados deste estudo demonstram que com menor concentração de CMC 

(0,30 g/100 g) e lecitina de soja (0,30 g/100 g) obtém-se a secagem em menor tempo quando 

comparado com as outras condições de secagem.  

 

5.4.2 Determinação da capacidade antioxidante  

 

 Os processos oxidativos podem ser evitados através da modificação das condições 

ambientais ou pela utilização de substâncias antioxidantes (SOARES, 2002). Em geral, os 

compostos fenólicos são multifuncionais como antioxidantes, pois atuam de várias formas.  

Eles dissipam os radicais livres pela doação de um átomo de hidrogênio de um grupo 

hidroxila (OH) da sua estrutura aromática que possui a capacidade de suportar um elétron 

desemparelhado através do deslocamento deste ao redor de todo o sistema de elétrons da 

molécula. Os compostos fenólicos também agem quelando metais de transição como Fe2+ e o 

Cu+2 ou interrompendo a reação de propagação dos radicais livres na oxidação lipídica, 
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modificando o potencial redox do meio, reparando o dano às moléculas atacadas por radicais 

livres. Também bloqueiam a ação de enzimas específicas que causam inflamação, modificam 

as rotas metabólicas das prostaglandinas, protegem a aglomeração plaquetária e inibem a 

ativação de carcinógenos. Além da capacidade antioxidante direta, pesquisas têm destacado 

múltiplas funções e mecanismos importantes relacionados à habilidade dos compostos 

fenólicos de se ligarem a receptores celulares e a transportadores de membranas, de 

influenciarem a expressão gênica, a sinalização e a adesão celular (RIBEIRO et al., 2008).  

A tabela 11 mostra os valores da capacidade antioxidante da polpa de manga 

liofilizada (controle) e dos produtos desidratados.  

 

Tabela 11 - Valores de capacidade antioxidante avaliada de polpa de manga liofilizada (controle) e 

desidratada por foam mat drying, expressos em mg/100 g em base seca  

 ABTSa 

Controle 325±149 
Foam mat 
drying 

 

1 653±126 
2 689±79 
3 606±133 
4 640±27 
5 772±62 
6 630±75 
7 175±15 
8 432±11 
9 503±59 

10 520±203 
11 825±219 
12 565±37 
13 386±42 
14 318±225 
15 352±39 
16 353±55 

                                                                        *média de duas repetições ± desvio padrão  
                                                                          a mmol ET/ 100 g 
                            

 *A análise estatística para a avaliação do DCCR foi efetuada para descrever as variações da capacidade 
antioxidante em função das condições de secagem, porém não apresentou resultados satisfatórios com a última 
repetição do experimento. Assim, decidiu-se modificar a matriz experimental, onde foi excluído o último ensaio 
(17a condição). Com isso, a matriz experimental analisada passou a englobar 16 condições.  



 87 

 A tabela 11 apresenta grande variação para capacidade antioxidante determinada em 

polpa de manga desidratada (175,37 - 825,24 mmol ET /100 g em base seca). Os resultados 

mostraram valores mais elevados em algumas condições quando comparados com a manga 

liofilizada fresca (325,58 mmol ET / 100 g base seca). A alta capacidade antioxidante pode 

ser explicada pelo aumento do teor de compostos fenólicos encontrados nas amostras secas. É 

importante destacar que o método de secagem por foam mat drying promoveu menor tempo 

de exposição das amostras às temperaturas de aquecimento do processo de desidratação, o que 

pode explicar o alto valor da capacidade antioxidante nas amostras secas. 

 A sétima e décima quarta condições, que utilizam CMC (0,30 g/100 g) e lecitina de 

soja (1,20 g/100 g) em temperatura de secagem de 80 °C e CMC (0,75 g/100 g) e lecitina de 

soja (0,75 g/100 g) em temperatura de secagem de 87 °C, respectivamente, apresentaram 

menores valores para capacidade antioxidante (175,37 e 318,69 nmol ET/100 g base seca) 

respectivamente, em comparação com polpa de manga fresca liofilizada (controle). Este 

comportamento foi similar ao do somatório de compostos fenólicos anteriormente avaliado. A 

utilização de lecitina de soja e altos valores de temperatura afetaram negativamente a retenção 

dos compostos fenólicos, resultando assim em menor capacidade antioxidante. A décima 

primeira condição, que utiliza CMC (0,75 g/100 g) e ausência de lecitina de soja e 

temperatura de secagem de 70 °C, apresentou maior valor para a capacidade antioxidante 

entre as amostras secas (825,24 nmol ET / 100 g base seca).     

 Em contraste com o aumento da capacidade antioxidante pelo ensaio de ABTS 

encontrado nesse estudo em polpa de manga desidratada por foam mat drying, Sogi et al. 

(2013) encontraram efeito negativo da secagem sobre a capacidade antioxidante, sendo mais 

evidente na semente em pó de manga da variedade Tommy Atkins, pelo uso de calor durante a 

secagem a quente, vácuo e por infravermelho. Brito (2016), encontrou redução no teor de 

compostos fenólicos totais e na capacidade antioxidante no caroço de manga da variedade 

Tommy Atkins desidratado, em comparação a amosta in natura. Isso mostrou o efeito negativo 

do processo de secagem sobre a retenção dos compostos bioativos. 

 Na avaliação estatística, foi possível observar que a capacidade antioxidante foi 

influenciada significativamente (p < 0,05) pela temperatura, concentração de lecitina de soja e 

CMC e pela interação entre essas variáveis, o que indica que a variação simultânea dessas 

variáveis tem efeito significativo na capacidade antioxidante. A tabela 12 mostra as variáveis 

estudadas com os efeitos significativos (p < 0,05) sobre a capacidade antioxidante da polpa 

desidratada. 
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Tabela 12- Variáveis com efeitos significativos sobre a capacidade antioxidante   
 

Variáveis com efeito estatisticamente 

significativo  

Coeficiente de 

regressão 

Erro 

padrão 
t (1) p valor 

 

Capacidade antioxidante 

Média 348,55 0,34 999,01 0,0006 

Lecitina (L) x temperatura (L) -87,43 0,35 -499,64 0,0012 

Carboximetilcelulose (L) x Lecitina (L) 49,86 0,35 284,92 0,0022 

Carboximetilcelulose (L) x temperatura (L) 5,66 0,35 32,37 0,0196 

Carboximetilcelulose (L) 15,68 0,26 117,03 0,0054 

Carboximetilcelulose (Q) 66,86 0,32 410,69 0,0015 

Lecitina (L) -97,29 0,26 -726,11 0,0008 

Lecitina (Q) 131,82 0,32 410,69 0,0015 

Temperatura (L) -50,69 0,26 -378,30 0,0016 

Temperatura (Q) 10,28 0,32 63,14 0,0100 

 

 

 Para a análise estatística, a influência da temperatura e das diferentes concentrações 

de CMC e lecitina de soja, assim como da interação entre estes parâmetros sobre a capacidade 

antioxidante de amostras de polpa de manga desidratadas, pode ser visualizada pelos gráficos 

de Pareto, mostrados na figura 29.   

  

 
Figura 29 – Gráfico de Pareto indicando que ocorreu efeito das variáveis de secagem sobre a 

capacidade antioxidante nas amostras de polpa de manga desidratadas 
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 Foi possível observar que a concentração de lecitina de soja e o aumento de 

temperatura causaram efeito negativo (p < 0,05), para o teor da capacidade antioxidante em 

amostras desidratadas. Esse comportamento foi observado também, para o somatório dos 

compostos fenólicos, como discutido anteriormente. Além disso, a interação entre a 

concentração de lecitina de soja e a temperatura teve um efeito significativo negativo (p < 

0,05), na capacidade antioxidante. Com isso, os resultados do presente estudo revelaram que 

tanto o conteúdo de compostos fenólicos quanto o teor de capacidade antioxidante 

apresentaram maiores níveis quando a polpa de manga foi desidratada em condições com 

menores valores dessas variáveis. O efeito quadrático positivo encontrado para a concentração 

de CMC também seguiu o mesmo comportamento do somatório dos compostos fenólicos, 

indicando que o valor intermediário utilizado para a concentração de CMC, resultou em 

menor teor de capacidade antioxidante nas amostras desidratadas por foam mat drying.  

  Com os resultados da análise estatística foi construído o modelo reparametrizado 

mostrado na equação 2, que considera somente os termos com efeito significativo sobre a 

capacidade antioxidante, onde x1 é a concentração de lecitina de soja, x2 é a temperatura de 

secagem e x3 é a concentração de CMC.  

 

Y = 348,55 – 87,44. x1.x2 + 49,86. x1.x3  - 5,66. x2.x3 - 97,30.x1 + 131,83.x1
2 – 50,69.x2 + 

10,28.x2
2

 + 15,68. x3  + 66,87.x3
2

  (2) 

 

 

A tabela 13 mostra a análise de variância efetuada para aceitação do modelo 

estabelecido na equação (2), mostrando também o coeficiente de determinação (R2), o valor 

de F calculado e o valor de F tabelado para o modelo. De acordo com a tabela 13, o valor de F 

calculado para a capacidade antioxidante foi de 1.601.062,00, enquanto que o valor de F 

tabelado foi de 4,10. Sendo o valor de F calculado maior do que o tabelado, o modelo 

estabelecido é aceito. Como o R2 calculado pelo programa estatístico foi 0,91586, pode-se 

inferir que o modelo apresentado explica 91,59 % da variação encontrada nos resultados. 

 

 

 

 



 90 

Tabela 13 - Análise de variância para aceitação do modelo estatístico estabelecido para a 

capacidade antioxidante 

Fonte de variação 
Soma dos 

quadrados 

Grau de 

liberdade 

Valor 

quadrático 

médio 

Fcalculado 

 

Capacidade Antioxidante (R2 0.915) 

Regressão 480,318.60 9 53,368.73 

1,601,062.00 Residual 0.20 6 0.03 

Total 480,318.80 15 32,021.25 

 

 

 

Esses resultados indicaram que as amostras de manga desidratada por foam mat drying 

com alta capacidade antioxidante podem ser obtidas usando baixos níveis de lecitina de soja e 

temperatura, considerando os níveis avaliados neste trabalho. Contudo, as interações entre 

lecitina de soja e CMC, temperatura e CMC e concentração de CMC, apresentaram efeito 

positivo.  

A figura 30 apresenta as superfícies de resposta para o ensaio de capacidade 

antioxidante em função dos parâmetros que apresentaram efeito significativo sobre esta 

análise. 
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Figura 30 - Superfícies de resposta da capacidade antioxidante em função das variáveis estudas. 

 

 

 A figura 30 mostra as superfícies de resposta para a capacidade antioxidante, em 

função das variáveis determinadas pelos modelos matemáticos descritos acima. Tais 

superfícies representam combinações dos fatores que causam mudanças na resposta avaliada. 

A capacidade antioxidante aumentou nas amostras desidratadas devido à menor concentração 

de lecitina de soja e menor temperatura de secagem, principalmente com a interação entre 

essas duas variáveis. Em contraste, a concentração de CMC apresentou efeito significativo 

positivo. Este comportamento é justificado pelos resultados encontrados para o somatório dos 

compostos fenólicos, já apresentados neste trabalho.  

 Como foi observado na metodologia, o agente emulsificante lecitina de soja 

promoveu maior produção de espuma da polpa de manga, após o processo de batedura, o que 

contribuiu para a degradação oxidativa dos compostos fenólicos na etapa de desidratação com 

ar aquecido, devido provavelmente à alta difusão do oxigênio nas amostras. 
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Consequentemente, o estudo revelou uma menor capacidade antioxidante nas amostras de 

polpa de manga desidratadas com altas concentrações de lecitina de soja. Devido a esse 

comportamento, o estudo concluiu que a alta concentração de lecitina de soja não é benéfica 

para a elevação da capacidade antioxidante em polpa de manga desidratada, mas observa a 

necessidade da concentração mínima deste agente, por diminuir o tempo do processo de 

desidratação. Além disso, a lecitina de soja é um importante aditivo para a formação de 

volume considerável de espuma para a secagem. Isso facilita a etapa de raspagem nos 

tabuleiros das amostras secas após a desidaratação porque permite a obtenção de um filme 

mais poroso, comparado com à condição sem lecitina de soja. 

 A estabilidade da espuma é a característica mais importante para o processo de foam 

mat drying, e isso enfatiza a necessidade do conhecimento da concentração ideal dos aditivos 

utilizados. Os resultados a partir desse estudo mostram que o processo com 0,30 g de CMC e 

lecitina de soja, caracterizando a quinta condição do planejamento experimental foi benéfica 

em comparação as outras condições por promover menor tempo de secagem. 

Consequentemente, essa condição é mais adequada para o processamento da manga, por 

promover a obtenção de produtos com alta concentração de compostos bioativos sem afetar o 

tempo de secagem.  

 A possibilidade de um efeito sinérgico entre lecitina de soja e CMC merece 

consideração para a capacidade antioxidante, pois houve um efeito quadrático positivo para 

CMC. Tomados em conjunto, nossos dados sugerem que ambos os aditivos são benéficos em 

baixa concentração, de acordo com os níveis avaliados. O processo de foam mat drying é um 

método para a desidratação de frutas, mas poucos trabalhos têm avaliado o efeito deste 

processo na retenção de compostos bioativos. Assim sendo, para futuros trabalhos, é 

necessário avaliar a bioacessibilidade dos compostos a partir de foam mat drying de manga 

que são de insteresse dos consumidores e das indústrias de alimentos.  

 

 

5.4.3 Carotenoides 

 

 A análise do perfil de carotenoides de manga liofilizada e seca nas diferentes 

condições foi realizada com o procedimento de saponificação. No processo de saponificação, 

ocorre a hidrólise dos ésteres sendo liberados os carotenoides que anteriormente estavam 

ligados (PACHECO, 2009). Alguns carotenoides encontrados na polpa de manga desidratada 
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não foram identificados inicialmente na polpa liofilizada. A figura 31 mostra o cromatograma 

com 10 picos relacionados aos carotenoides identificados nessa análise, obtido da amostra de 

polpa desidratada por foam mat drying na primeira condição. Os picos 1, 2 e 3 foram 

identificados como 15-, 13- cis-violaxantina e todo-trans-violaxantina, respectivamente. E os 

picos 4 e 6 foram identificados como 9-cis-violaxantina. A identificação de trans- e cis-

violaxantina foi baseada na comparação com os dados dos espectros de absorção. E por fim os 

picos 9 e 10, foram caracterizados como β-caroteno e cis-β-caroteno. Luteoxantina e seus 

derivados representam os picos 5, 7 e 8. Já nas amostras de polpa de manga liofilizada os 

picos 2, 4 e 7, não foram detectados. 

 

 

 

Figura 31 - Cromatograma de carotenoides de polpa de manga desidratada por foam mat drying na 

primeira condição (detecção a 450 nm). Para correspondência dos picos, verificar a tabela 14. 

 

  

Os tempos de retenção dos componentes do extrato comparados aos de padrões de 

carotenoides, a dados da biblioteca e às informações provenientes dos espectros de absorção 

no UV-visível permitiram a identificação dos principais carotenoides do extrato de polpa de 

manga. O presente estudo encontrou resultado semelhante ao de Ornelas-Paz, Yahia e 

Gardea-Bejar (2007), que identificaram o β-caroteno como majoritário em polpas de manga 

da variedade Tommy Atkins. Já De Rosso e Mercadante (2007) identificaram todo-trans-β-

caroteno, todo-trans-violaxantina e 9-cis-violaxantina, como majoritários nessa mesma 

variedade de polpa de manga. Low, D’arcy e Gidley (2015) identificaram todo-trans-β-
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caroteno (54 %), seguido de todo-trans-violaxantina (34 %) e 9-cis-violaxantina (12 %) em 

polpa de manga. O perfil de carotenoides é influenciado pelas condições climáticas e 

geográficas, estádio de maturação, variedade e condições de armazenamento e processamento 

(IBARRA-GARZA et al., 2015). Os compostos carotenoides identificados no presente 

trabalho foram semelhantes aos estudos descritos por Low, D’Arcy e Gidley (2015); Ornelas-

Paz, Yahia e Gardea-Bejar (2007) em mangas cultivadas na Austrália e México, 

respectivamente e Pott, Breithaupt e Carle (2003) em mangas da variedade Kent.  
 O cromatograma mostra o β-caroteno (pico 9) como o majoritário, o que ocorreu em 

todas as condições de desidratação analisadas. A cor amarela durante as fases de 

amadurecimento das mangas é associada com o acúmulo de carotenoides no mesocarpo de 

tecidos. Ornelas-Paz, Yahia e Gardea-Bejar (2007) relataram acúmulo de β-caroteno em 

diferentes cultivares de manga da variedade Tommy Atkins. Este composto é o principal 

carotenoide que contribui para a qualidade nutricional da manga devido à sua estrutura 

química apresentar anéis de β-ionona com atividade provitamina A (KHOO et al., 2011). No 

entanto, essas estruturas podem ser alteradas quando expostas ao tratamento térmico ou 

iluminação, o que resulta em isômeros na sua forma cis com diferentes características 

bioativas (LEMMENS et al., 2013). 

 O procedimento de saponificação durante a extração foi essencial para melhorar a 

resolução do cromatograma dos compostos carotenoides. Isso ocorreu devido à remoção da 

clorofila e dos lipídios indesejados, o que permitiu a obtenção dos pigmentos carotenoides 

livres para análise cromatográfica, sem a presença de ésteres.  

Em geral foram detectadas nos diferentes cromatogramas, diferentes áreas para cada 

pico, indicando alterações nas concentrações dos compostos carotenoides com a influência 

das variáveis de secagem. Cada pico foi identificado com um número na figura 31, que 

corresponde ao mesmo utilizado para cada composto, tal como mostrado na tabela 14. A 

tabela 14 mostra a identificação e quantificação dos carotenoides da amostra liofilizada 

(controle) e das amostras desidratadas por foam mat drying. 
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Tabela 14 - Conteúdo de carotenoides de polpa de manga desidratada por foam mat drying e 

liofilizada expresso em mg/100 g em base seca   

Componentes 
carotenoides 

15 cis-
violaxantina 

 (1) 

 
13 cis-

violaxantina 
 (2) 

todo-trans-
violaxantina 

(3) 

9 cis-
violaxantina 

(4) 

luteoxantina 
(5) 

9 cis- 
violaxantina 

(6) 

Dluteoxantina 
(7) 

Dluteoxantina 
(8) 

β-
caroteno 

(9) 

cis β-
caroteno 

(10) 

 
Somatório 

de 
carotenoides 

 

Controle 0,81 Nd 1,43 Nd 0,68 0,88 Nd 0,25 1,75 0,84 
 

6,64 
 

Tratamento           
  

1 0,36 0,42 0,97 0,38 0,92 0,38 1,01 0,46 3,13 0,71 8,74 
 

2 0,21 0,01 1,09 0,28 1,18 0,26 0,89 0,35 3,07 0,81 8,15 
 

3 0,07 0,15 0,33 0,06 0,29 0,14 0,30 0,14 0,91 0,42 2,81 
 

4 0,16 0,24 0,63 0,17 0,55 Nd 0,71 0,23 2,09 0,69 5,47 
 

5 0,37 0,20 1,45 0,11 1,84 0,15 1,50 0,03 5,41 1,61 12,67 
 

6 0,22 0,23 0,61 0,24 0,88 0,08 5,35 Nd 2,84 0,76 11,21 
 

7 0,21 0,45 0,41 0,13 0,80 Nd 0,32 0,33 4,25 1,16 8,06 
 

8 0,13 0,01 0,32 Nd 0,49 0,12 0,12 Nd 1,21 0,41 2,81 
 

9 0,13 0,11 0,13 0,09 0,43 0,07 0,11 Nd 2,03 0,74 3,84 
 

10 0,11 0,07 0,34 Nd 0,14 Nd 0,36 0,12 2,47 0,62 4,23 
 

11 0,21 0,26 0,10 0,15 0,56 0,06 0,27 0,03 1,89 0,65 4,18 
 

12 0,09 Nd 0,12 0,19 0,08 0,08 0,07 Nd 1,01 0,40 2,04 
 

13 0,53 Nd 0,42 0,02 0,46 Nd 0,37 0,39 2,35 0,69 5,23 
 

14 0,13 0,38 0,52 0,23 0,31 0,13 Nd 0,14 2,44 0,78 5,06 
 

15 0,23 0,32 0,81 0,24 0,81 0,65 Nd 0,31 3,87 1,05 8,29 
 

16 0,27 0,53  1,23 0,29 1,11 Nd 0,79 0,50 6,02 1,34 12,09 
 

17 0,13 0,38 0,52 0,23 0,31 0,13 Nd 0,14 2,44 0,78 5,07 
 

           
  

Nd – não detectado 
média de duas repetições  
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Pode-se observar que o processo de foam mat drying nas diferentes condições altera o 

perfil cromatográfico dos compostos carotenoides da manga quando comparado com manga 

fresca, possivelmente, devido à exposição a temperatura no processo de secagem. Isso explica 

que a estabilidade à oxidação de um pigmento em particular é altamente dependente de seu 

ambiente. Dentro dos tecidos, os pigmentos muitas vezes estão compartimentalizandos e 

protegidos da oxidação. No entatanto, danos físicos aos tecidos ou extração dos carotenoides 

aumentam sua susceptibilidade à oxidação (FENNEMA, 2010). 

 A ordem de compostos carotenoides na polpa de manga liofilizada de mais 

abundância para o de menor concentração foi violaxantina e seus derivados (3,12 mg / 100 g), 

β-caroteno e o seu isômero cis (2,59 mg / 100 g) e luteoxantina e seus derivados (0,93 mg / 

100 g). As concentrações de carotenoides diferem dependendo do estádio de maturidade do 

vegetal. Mesmo após a colheita, os carotenoides continuam a ser sintetizados. Uma vez que a 

luz estimula a sua síntese, sabe-se que o grau de exposição à luz pode afetar sua concentração. 

Outros fatores que alteram a ocorrência e a quantidade de carotenoides incluem o clima 

durante o desenvolvimento do vegetal, os pesticidas e adubos utilizados e o tipo de solo 

(FENNEMA, 2010). 

 O procedimento de extração removeu quantitativamente carotenoides de tecidos, 

pelo uso de solventes orgânicos que penetraram na matriz hidrofílica    

(FENNEMA, 2010). Os resultados apresentados na tabela 14 mostram uma grande variação 

em termos de conteúdo de carotenoides totais em polpa de manga desidratada (2,05-12,69 mg 

/ 100 g), algumas condições mais elevadas que na polpa de manga liofilizada (6,64 mg / 100 

g). A quinta condição estudada, em que utiliza concentrações mais baixas de CMC (0,30 g/ 

100 g) e lecitina de soja (0,30 g/ 100 g) em 80 °C de temperatura, mostrou maior conteúdo de 

carotenoides totais (12,69 mg / 100 g). Esta condição também apresentou maiores 

concentrações para o somatório de compostos fenólicos e capacidade antioxidante como 

discutido anteriormente. Porém, considerando a análise estatística efetuada, as variáveis de 

secagem estudadas não exerceram efeito significativo (p > 0,05) sobre o somatório de 

carotenoides de amostras de polpa de manga desidratada, o que pode ser visualizado pelo 

gráfico de Pareto mostrado na figura 32.  
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Figura 32 – Gráfico de Pareto indicando os efeitos não significativos da temperatura e diferentes 

concentrações de CMC e lecitina de soja sobre o somatório de carotenoides em amostras de polpa de 

manga desidratadas por foam mat drying 

 

  

 Pela figura 32 é possível observar que apesar do grande intervalo de valores do 

conteúdo de carotenoides como observado na tabela 14, as variáveis estudadas não afetaram 

significativamente o conteúdo desses compostos, em amostras de polpa de manga 

desidratadas por foam mat drying. Isso indica que as diferentes concentrações de CMC e 

lecitina de soja e valores de temperatura avaliados no presente estudo não interferem no 

somatório de carotenoides.  

 É relatado na literatura que a estabilidade de carotenoides varia largamente no 

processamento e na estocagem, dependendo da temperatura, disponibilidade de oxigênio, 

exposição à luz, Aw, acidez, presença de metais e da própria estrutura (GODOY e 

RODRIGUEZ-AMAYA, 1998). Sendo assim, o emprego de técnicas de desidratação e adição 

de agentes que garantam a maior estabilidade dos carotenoides é extremamente importante 

para assegurar um produto final de qualidade e de boa aceitação no mercado. 

 Os carotenoides são compostos susceptíveis às reações oxidativas devido ao alto 

grau de insaturação das ligações. Nas frutas e hortaliças in natura, a estrutura celular e a 

complexação com proteínas lhes conferem certa estabilidade. Durante as várias etapas da 

desidratação, essa estrutura e os complexos podem ser hidrolisados, expondo os carotenoides 
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(GODOY e RODRIGUEZ-AMAYA, 1998). Isso pode estar relacionado com a elevação da 

concentração de carotenoides em algumas condições nas polpas desidratadas em relação à 

polpa liofilizada estudada neste trabalho, mas apesar do aumento da concentração desses 

compostos não houve efeito significativo das variáveis durante o processamento de 

desidratação. Foram realizadas as mais variadas análises estatísticas possíveis, tais como a 

retirada de um dos pontos centrais, com o valor mais diferente dos demais, o β-caroteno 

separado e o grupo dos isômeros cis, mas não foi detectado efeito significativo para nenhuma 

das variáveis estudadas.   

 Os compostos carotenoides apresentam ligação dupla e podem existir na sua 

configuração cis ou trans, caracterizando os diferentes isômeros geométricos. No entanto 

algumas destas configurações não são encontradas na natureza. Devido ao fato de que a 

introdução da ligação dupla na forma cis resulta em um efeito de impedimento estérico mais 

pronunciado, que faz com que alguns isômeros cis sejam menos termodinamicamente 

estáveis, quando comparado com o isômero trans. Por exemplo, o β-caroteno tem, 

potencialmente 272 formas cis diferentes. No entanto, devido ao impedimento estérico, 

apenas um número limitado de isômeros cis pode ter ocorrência nos carotenoides 

(FENNEMA, 2010). 

 Os isômeros com configuração cis com pequeno impedimento estérico normalmente 

são os (9 cis) -, (13 cis) -, (15 cis) - e alguns (di - cis) - isômeros, que podem ser formados 

com facilidade e são encontrados na natureza (MELÉNDEZ - MARTÍNEZ, VICARIO e 

HEREDIA, 2007). O presente trabalho identificou os isômeros de violaxantina com base nas 

características espectroscópicas do trabalho de Meléndez-Martínez, Vicario e Heredia (2007). 

Foi observado que a presença de um isômero geométrico 13- cis violaxantina foi obtido como 

um resultado do processo térmico de desidratação. Já os isômeros 9- e 15- cis violaxantina e 

todo- trans- violaxantina foram inicialmente encontrados em polpa de manga fresca 

liofilizada. Os isômeros geométricos oriundos da isomerização de todo-trans-violaxantina 

foram identificados no trabalho de Meléndez-Martínez, Vicario e Heredia (2007). Esses 

isômeros foram obtidos a partir de uma solução etanólica contendo o padrão todo-trans-

violaxantina do extrato de folhas de espinafre saponificado. Os autores submeteram o extrato 

ao aquecimento (80 - 100 °C) durante 30 minutos e, subsequentemente, à iluminação com 

uma lâmpada incandescente. Em contrapartida, no presente estudo os isômeros cis foram 

gerados a partir da exposição do material à temperatura de aquecimento do processo de foam 

mat drying. 
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 As reações de isomerização são induzidas com facilidade por tratamentos térmicos, 

exposição a solventes orgânicos, contato por períodos prolongados com determinadas 

superfícies ativas, tratamento com ácidos e iluminação das soluções. No estudo de Meléndez-

Martínez et al. (2005), observou-se que uma mistura de apenas quatro isômeros geométricos 

foi obtida, pelo resultado de aquecimento e iluminação da solução etanólica de todo-trans-

violaxantina. 

 Estudos relacionam a diminuição da concentração de todo-trans-β-caroteno com o 

aumento dos isômeros cis em produtos hortícolas submetidos a processos. Além disso, a 

isomerização trans/cis em vários alimentos durante o processamento, depende de vários 

fatores físicos tais como a luz, temperatura, pH, oxigênio, composição alimentar e presença de 

microrganismos e antioxidantes (FRATIANNI et al., 2013). Algumas formas cis de 

carotenoides que ocorreram em amostras de polpa de manga desidratadas foram 9-cis-

violaxantina e 13-cis-violaxantina. A opinião atual é que o processo degradação pode 

envolver uma primeira isomerização do todo-trans-violaxantina para os isômeros cis, 

seguindo-se pela formação de um diradical, ou ambos podem ocorrer simultaneamente e 

reversivelmente, com o aparecimento de produtos de clivagem, com a consequente 

degradação dos compostos inicialmente presentes. Vale ressaltar que o processo de 

isomerização e degradação dependem da estutura e organização celular dos carotenoides 

(FENNEMA, 2010).  

 A décima segunda condição, que utiliza na sua formulação lecitina de soja (1,50 g/ 

100 g) e CMC (0,75 g/ 100 g) em temperatura de secagem de 70 °C apresentou menor valor  

para o somatório dos compostos carotenoides (2,05 mg/100 g), quando comparada com a 

polpa de manga fresca liofilizada e em todas as outras condições de secagem avaliadas. Além 

disso, a terceira, oitava e a décima segunda condição de secagem promoveram menores 

valores do carotenoide majoritário, o β-caroteno, 0,91 mg/100 g, 1,21 mg/100 g e 1,01 

mg/100 g, respectivamente, quando comparadas com polpa de manga liofilizada fresca (1,75 

mg / 100 g), mas em todas as outras condições avaliadas o teor de β-caroteno foi maior em 

comparação a amostra controle. De acordo com o planejamento fatorial multinível do presente 

estudo, estas condições utilizam elevadas concentrações de lecitina de soja. Apesar dos 

resultados terem revelado grande intervalo de valores, a análise estatística não mostrou efeito 

significativo das variáveis estudadas para o somatório de carotenoides, o que indica que as 

variáveis estudadas de secagem por foam mat drying, não interferem na concentração de 

carotenoides da polpa de manga seca.  
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 Embora historicamente o caroteno tenha sido considerado estável durante o 

aquecimento, hoje sabe-se que a esterilização térmica induz a reações de isomerização 

cis/trans. Temperaturas muito elevadas podem gerar produtos de fragmentação que são 

voláteis. Os produtos resultantes de aquecimento intenso do β-caroteno, na presença de ar, são 

semelhantes aos que decorrem de aquecimento intenso da oxidação do β-caroteno. Em 

contrapartida, o ar da desidratação e a redução da Aw expõem os carotenoides ao oxigênio, o 

que pode causar uma grande degradação dessas substâncias. Produtos desidratados que têm 

grande superfície de massa são especialmente suscetíveis à decomposição oxidativa durante a 

secagem e o armazenamento sob ar (FENNEMA, 2010). Isso explica o surgimento de 

isômeros cis no conteúdo de carotenoides em polpa de manga desidratada em algumas 

condições em relação à amostra controle (liofilizada) que provavelmente está relacionada ao 

processo de secagem cuja exposição ao oxigênio e utilização de temperatura elevada durante 

um período podem ter provocado reações de isomerização de compostos carotenoides.   

 Branco et al. (2016) investigaram formulações de polpa de uvaia (Eugenia Uvalha 

Cambess) desidratada pelo processo de foam mat drying e observaram retenção de 41 % do 

conteúdo de carotenoides em relação à fruta fresca nas formulações com 7 % de albumina. Já 

nas formulações com 3,5 % de albumina, 0,25 % de goma xantona e 0,25 % de CMC, 

obtiveram apenas 35 % de retenção dos compostos carotenoides. Esse declínio no conteúdo 

de carotenoides também foi observado por outros autores que adicionaram agentes 

espumantes no processo de secagem, tais como os estudos com manga (KADAM, WILSON e 

KAUR, 2010), espinheiro-mar (KAUSHAL, SHARMA e SHARMA, 2013) e mamão papaia 

(KANDASAMY et al., 2012, 2014). Os autores relatam que a degradação dos carotenoides 

pode ter sido pronunciada durante o processo de batedura para a formação da espuma, onde 

ocorre a incorporação de ar na polpa de fruta, devido à alta sensibilidade dos carotenos à luz 

(BARAJAS, CORTES-RODRIGUEZ e RODRIGUEZ-SANDOVAL, 2012). Essa 

justificativa ajuda a explicar o menor valor encontrado no somatório de carotenoides para a 

décima segunda condição de secagem que utiliza na sua formulação os agentes lecitina de 

soja (1,50 g/ 100 g) e CMC (0,75 g/ 100 g). O maior nível avaliado do agente estabilizante 

lecitina de soja promeveu maior formação de espuma no processo de batedura, onde 

possivelmente ocorreu a incorporação de ar na polpa de manga, o que resultou em uma maior 

degradação dos compostos carotenoides. 

 Kadam et al. (2012) investigaram a influência dos diferentes valores de temperatura 

de secagem (65 °C, 75 °C e 85 °C), com diferentes concentrações de agentes estabilizantes 

(CMC - 0, 0,25, 0,5, 0,75 e 1 %), (clara de ovo - 0, 0,5, 1, 1,5, 2 %) e (leite - 0, 3, 5, 7, 9 %) 
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sobre os compostos bioativos do tomate seco por foam mat drying. O teor de licopeno 

mostrou influência estatística com as diferentes temperaturas de desidratação avaliadas. A 

diminuição do teor de licopeno nas amostras secas em comparação ao tomate fresco foi 

devido à sua natureza lábil ao calor. A redução do teor deste carotenoide foi mais proeminente 

em amostras contendo os agentes espumantes leite e clara de ovo. Pela análise estatística, o 

CMC foi o melhor agente para a retenção do conteúdo de licopeno no tomate desidratado, 

quando comparado com os outros agentes avaliados. Athanasia e Konstantinos (2007), em 

secagem por spray drying de tomate, John et al. (2008) em purê de tomate e por Takeoka et 

al. (2001) em tomate processado relatam comportamente semelhante ao estudo de Kadam et 

al. (2012). Já no presente estudo, apesar do grande intervalo de valores para o somatório dos 

compostos carotenoides nas diferentes condições de secagem avaliadas, a análise estatística 

não mostrou efeito significativo (p > 0,05)  para as diferentes concentrações dos agentes 

estabilizantes e valores de temperatura estudados. Mas foi possível observar que com menor 

concentração de CMC e lecitina de soja (0,30 g/100g) e 80 °C de temperatura, o que 

caracteriza a quinta condição aonde obtém-se a secagem em menor tempo, foi encontrado o 

maior valor numérico para o somatório de carotenoides. Esse resultado sugere que a polpa de 

manga ficou menos exposta ao tratamento térmico favorece a retenção de carotenoides. Com 

isso, conclui-se que ambos os aditivos utilizados no presente estudo são benéficos em menor 

nível de concentração avaliado no presente estudo. 

 Saxena et al. (2012) avaliaram diferentes temperaturas de secagem de jaca. Os 

autores relatam que os pigmentos carotenoides são conhecidos por serem altamente 

susceptíveis à reação de oxidação, que é acelerada a uma temperatura mais elevada. Por 

conseguinte eles estudaram uma cinética de degradação de carotenoides, com a finalidade de 

avaliar o efeito de diferentes temperaturas, para minimizar a perda desses compostos durante 

a secagem. O conteúdo de carotenoide reduziu 50 % em relação à fruta fresca depois de 5 

horas de secagem a 50 °C. Contudo a degradação do conteúdo de carotenoides aumentou 

proporcionalmente com maiores valores de temperatura de secagem. Em 60 °C e 70 °C, a 

degradação da mesma quantidade de carotenoides ocorreu dentro 3 e 2 horas, 

respectivamente. Os resultados também indicaram que a taxa de degradação dos carotenoides 

foi mais alta durante o período de secagem inicial, e após 5 horas de processo a degradação 

foi mais lenta em todas as temperaturas de secagem estudadas. Após o término da secagem, a 

decomposição do conteúdo de carotenoides foi de 73,1 %, 85,2 % e 98,7 % a partir da 

concentração inicial a 50 °C, 60 °C e 70 °C de temperatura, respectivamente. Em contraste 

com os resultados desses autores, o presente estudo mostrou em algumas condições de 
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secagem estudadas, um aumento do somatório dos compostos carotenoides, quando 

comparado com a polpa de manga fresca liofilizada (controle). Entre as condições avaliadas, a 

décima segunda, apesentou menor valor numérico (2,05 mg/100g bs) sobre o conteúdo de 

carotenoides, o que representou após o término da secagem, a decomposição do conteúdo de 

carotenoides de 69,13 %, em relação à amostra controle a 70 °C  de temperaratura de 

secagem. Apesar disso, o percentual de degradação foi inferior aos valores encontrados no 

estudo de Saxena et al. (2012). Koca, Burdurlu e Karadeniz, (2007) também observaram 

degradação dos carotenoides durante o processamento em diferentes temperaturas em 

amostras de cenouras. Os autores encontraram uma maior influência dos valores de 

temperatura para o conteúdo total de carotenoides, do que com os parâmetros de cor 

avaliados.  

 Fratianni et al. (2013) investigaram a degradação de carotenoides de damasco durante 

a secagem por microondas e ar quente em 60 °C e 70 °C. Os autores não relataram diferença 

significativa para o teor de carotenoides de damasco seco por ar quente a 70 °C e por 

microondas a 60 °C. Porém, foi evidenciado que o conteúdo total de carotenoides diminui 

cerca de 50 %, durante a secagem quando o damasco foi seco por microondas para ambas 

temperaturas estabelecidas. Também foi observado que o grau de isomerização do todo-trans-

β-caroteno poderia ser utilizado como um marcador útil para a avaliação do processo de 

secagem. Apesar de algumas condições avaliadas mostrarem diminuição do somatório de 

carotenoides, o presente estudo conseguiu ensaios que resultaram em um aumento numérico 

do somatório de carotenoides. Isso ajuda a explicar que o processo de secagem por foam mat 

drying é uma boa alternativa para maior retenção dos compostos biotivos em frutas secas. 

 

5.4.4 Cor 

 

  A coloração de um alimento é o parâmetro de qualidade mais importante nos produtos 

(RAHARITSIFA e RATTI, 2010). A cor de polpa de manga desidratada foi avaliada através 

das medidas dos parâmetros L*, a* e b*, segundo o que foi descrito na seção de materiais e 

métodos. O presente experimento foi elaborado para determinar a estabilidade de cor de polpa 

de manga desidratada por foam mat drying, em função das condições de secagem. A tabela 15 

mostra os diferentes valores dos paramêtros de cor L*, a* e b* encontrados.  
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Tabela 15 – Valores dos parâmetros de cor L*, a* e b* de polpa de manga desidratada por foam mat 

dying nas diferentes condições e polpa de manga liofilizada (controle) 

 PARÂMETROS 
 L* a* b* 
Controle 75, 21±0,11 13,80±0,19 57,78±0,056 
Foam mat drying    
1 62,17±0,31 14,11±0,08 45,66±0,17 
2 59,78±0,22 15,32±0,14 50,72±0,13 
3 65,86±0,35 14,88±0,28 57,02±0,20 
4 67,25±0,07 13,66±0,16 56,71±0,16 
5 61,49±0,08 14,27±0,014 46,79±0,07 
6 63,74±1,21 12,75±0,49 44,28±1,47 
7 64,37±0,21 14,18±0,7 51,34±0,21 
8 70,84±0,09 12,1±0,003 55,33±0,37 
9 68,34±0,66 13,99±0,68 52,97±0,46 
10 69,88±0,10 13,21±0,10 58,59±0,25 
11 62,95±0,04 16,55±0,05 54,34±0,24 
12 70,83±0,25 12,01±0,06 55,66±0,49 
13 61,95±0,12 16,02±0,03 55,44±0,11 
14 66,51±0,12 14,65±0,14 53,16±0,32 
15 64,74±0,11 17,03±0,05 61,26±0,24 
16 66,92±0,47 13,97±0,24 56,33±0,44 
17 67,97±0,23 14,49±0,12 58,46±0,02 
*média de três repetições ± desvio padrão 
  
  

 Na tabela 15 foi possível observar que o índice L*, que denota o grau de claro e 

escuro, na polpa de manga submetida ao processo de secagem, em todas as condições, 

apresentou menores valores, tornando-as mais escuras, quando comparadas com a polpa de 

manga liofilizada. O presente estudo está em concordância com o trabalho de Karim e Chee-

Wai (1999) na qual relataram cor mais clara (L*), para o produto em pó liofilizado em 

comparação com as amostras de carambolas secas por foam mat drying utilizando Methocel, 

como agente de espuma em duas temperaturas de secagem (70 °C e 90 °C). Isto pode ser 

atribuído ao escurecimento não enzimático ou caramelização dos açúcares, que ocorrem 

durante o processo de secagem. Esse comportamento não é benéfico para os alimentos pois o 

escurecimento, que pode ter ocorrido durante a secagem, é indesejável porque os 

consumidores sempre associam com má qualidade. Este fato é minimizado com adição de 

sulfito ou outros agentes de antiescurecimento (KARIM e CHEE-WAI, 1999).  

 Para o índice b*, que denota o grau amarelo das amostras, grande parte das amostras 

desidratadas apresentaram menores valores, sendo menos intensa a coloração amarela, em 

relação a polpa de manga liofilizada (controle). Já para o índice a*, que denota o grau 



 104 

vermelho das amostras, foi o parâmetro de cor menos afetado pelas diferentes condições de 

processo. 

 A análise estatística, porém, não indicou diferença significativa entre as variáveis 

avaliadas. O pequeno intervalo de valores dos parâmetros de cor entre as amostras 

desidratadas explica a ausência do efeito das variações de temperatura e das diferentes 

concentrações de CMC e lecitina de soja, assim como a interação entre estes parâmetros sobre 

os índices de cor L*, a* e b* das amostras de polpa de manga desidratadas, que pode ser 

visualizada pelos gráficos de Pareto, mostrados na figura 33. 

  

 

 
Figura 33 - Gráficos de Pareto indicando não haver efeito significativo da temperatura e diferentes 

concentrações de CMC e lecitina de soja sobre os índices de cor L* (A), a* (B) e b* (C) das amostras 

de polpa de manga desidratadas por foam mat drying 
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 As diferentes condições de secagem não interferem significativamente nos parâmetros 

de cor em polpa de manga. Este comportamento indica que a coloração amarelada, 

característica da presença de carotenoides, não sofreu efeito das diferentes variáveis avaliadas 

nas amostras submetidas à desidratação. Isso está em concordância com a ausência de efeito 

significativa das condições de secagem, no somatório de carotenoides. O presente resultado, 

está em concordância com as investigações anteriores de LEE e COATES, 2003.; TORRES 

GAMA e DE SYLOS, 2007.; DHUIQUE-MAYER et al., 2007. Lee e Coates (2003) 

avaliaram a perda de pigmentos carotenoides associada com possíveis alterações de cor em 

suco de laranja pasteurizado em Valência, Espanha. Houve uma mudança perceptível da 

coloração do suco de laranja, após a pasteurização, o que resultou em uma cor mais saturada. 

O declínio no valor do índice a* e o aumento dos valores dos índices L* e b*, foram as 

principais causas da alteração de cor do suco, após o processo pasteurização.  

Os carotenoides oxidam com facilidade, pois contêm um grande número de ligações 

duplas conjugadas. Essas reações ocasionam a perda de cor dos alimentos, sendo seus 

principais mecanismos de degradação. Quando os isômeros cis são formados, ocorrem apenas 

pequenas mudanças e, portanto, a cor do produto é pouco alterada, entretanto, ocorre 

diminuição da atividade de pró-vitamina A. Essas reações têm efeitos nutricionais importantes 

os quais devem ser considerados durante a escolha de métodos para quantificação analítica da 

pró-vitamina A (FENNEMA, 2010). Isso ajuda a explicar o presente estudo, que observou 

ausência do efeito significativo sobre os parâmetros de cor entre as amostras desidratadas, 

mesmo quando o perfil numérico de isômeros cis foi diferente entre as condições 

experimentais avaliadas  

Saxena et al. (2012), relatam associação entre a cor visual e o conteúdo total de 

carotenoides em jabutiqueira desidratada. Foi observada redução da cor visual das amostras 

desidratadas que correlacionaram com a degradação do conteúdo de carotenoides totais 

durante a secagem. Com isso, concluíram que pode haver uma diminuição no conteúdo de 

carotenoides totais com a diminuição simultânea da cor analisada pelo colorímetro em 

qualquer temperatura avaliada durante a secagem. Correlações entre as coordenadas de cores 

visuais (L*, a* e b*) com carotenoides são largamente discutidos na literatura (Saxena et al. 

(2012).  

Ahmed, Shivhare e Sandhu (2002) relataram relação entre a cor visual e o teor de 

carotenoides no purê de mamão papaia, durante o processamento térmico. Os autores 

sugeriram uma adequação dos parâmetros de cor (L*, a* e b*), no lugar do conteúdo de 

carotenoides totais, para o controle da qualidade do alimento. Correlação de a* e b*, foi 
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relatada como sendo compatível com o conteúdo de carotenoides em cenouras desidratadas 

por Koca et al. (2007). Os estudos de correlação podem ajudar na concepção de processos, 

onde qualquer parâmetro é díficil de analisar devido ao tempo ou limitações do processo e 

também poderia ser usado para qualidade alimentar. Autores apontam que esses estudos de 

correlação das análises de cor com o conteúdo de carotenoides totais podem explicar 

comportamentos semelhantes sobre os efeitos significativos dos parâmteros de cor e 

somatório de carotenoides encontrados no presente trabalho. Para confirmar essa afirmativa 

seria necessário realizar esses estudos propostos pelos autores mencionados acima. 

 

5.4.5 Vitamina C 

 A vitamina C é um composto instável e pode ser degradado durante o processamento e 

armazenamento de frutas por altas temperaturas, íons metálicos e ou enzimas naturalmente 

presentes nas cascas de frutas, na presença de oxigênio (MRAD et al., 2012). A tabela 16 

mostra a influência do método foam mat drying, aplicado em diferentes condições, sobre a 

concentração de vitamina C da polpa de manga.  

 

Tabela 16 – Conteúdo de ácido ascórbico presente na polpa de manga liofilizada e nas diferentes  

condições de secagem (mg/Kg de amostra) em base seca 

 Vitamina C (mg/Kg) 
Controle 20,56 ± 0,43 
Foam mat drying  
1 17,02±0,45 
2 15,42±0,06 
3 7,37±0,25 
4 14,63±0,43 
5 10,01±0,35 
6 10,09±0,15 
7 8,77±0,20 
8 7,25±0,13 
9 7,06±0,11 
10 8,61±0,08 
11 6,54±0,16 
12 8,47±0,07 
13 7,66±0,03 
14 9,65±0,03 
15 8,53±0,05 
16 8,58±0,07 
17 9,83±0,26 

                                                      *média de três repetições ± desvio padrã 



 107 

 Todas as condições de secagem levaram à diminuição na concentração da vitamina C 

(17,02 mg/Kg - 6,54 mg/Kg) quando comparadas com a polpa de manga fresca liofilizada 

(20,56 mg/Kg). De modo geral, o ácido ascórbico é uma das vitaminas que mais pode ser 

alterada no processamento dos alimentos, contribuindo para isso o fato de ser hidrossolúvel, a 

ação do calor, da luz, do oxigênio, de álcalis, da oxidase do ácido ascórbico, bem como traços 

de cobre e ferro (SILVA, 2008). Segundo Gabas, Telis-Romero e Menegalli (2003) quanto 

maior a viscosidade do produto, menor será a sua umidade e a mobilidade molecular e de 

oxigênio, o que reduz a velocidade de reação da degradação do ácido ascórbico. Por outro 

lado, a exposição das formulações a temperaturas elevadas e ao oxigênio durante a secagem 

são fatores que contribuem para a sua degradação (MAIA et al., 2008).    

 Como pode ser observado na tabela 16, a polpa de manga desidratada na primeira 

condição, que utiliza lecitina de soja (0,30 g/100 g) e CMC (0,30 g/100 g) em temperatura de 

secagem de 60 °C, apresentou maior conteúdo de ácido ascórbico (17,02 mg/Kg) em relação 

às outras amostras secas, o que mostra 82,78 % de retenção de ácido ascóbico. Já a décima 

primeira condição, que utiliza CMC (0,75 g/100 g) e ausência de lecitina de soja em 70 °C de 

temperatura de secagem, apresentou menor valor (6,54 mg/Kg) em relação às outras amostras 

desidratadas nas diferentes condições, o que representa 31,81 % de retenção de ácido 

ascórbico. Esses resultados explicam a influência negativa de temperaturas elevadas de 

processo no presente estudo.  

 Bastos et al. (2005) observaram comportamento semelhante no valor do conteúdo de 

ácido ascórbico em polpa de manga desidratada por foam mat drying da variedade Tommy 

Atkins em função do aumento da temperatura de secagem. A polpa de manga desidratada 

apresentou perda de vitamina C em virtude deste nutriente ser bastante sensível ao calor. 

Bastos et al. (2005), relataram que a etapa de secagem propriamente dita, causa diminuição do 

conteúdo de vitamina C. A maior parte dos processos de conservação, como a pasteurização, 

o cozimento, a desidratação e a evaporação são capazes de destruir parcialmente a vitamina C 

em alimentos (FENNEMA, 2010).   

 A análise estatística efetuada inicialmente considerou todas as condições testadas, 

com p < 0,1, para a avaliação do DCCR, para descrever as variações nos valores de vitamina 

C em função das variáveis de secagem, porém não apresentou resultados satisfatórios, visto 

que o modelo estatístico não se ajustou aos dados obtidos nos experimentos com a obtenção 

de coeficiente de determinação (R2) muito baixo, da ordem de 0,3478, o que significa que o 

modelo estabelecido só explica 34,78 % da variabilidade encontrada. Assim, decidiu-se retirar 

os pontos axiais da tabela 16 (condições 9-14), de modo a ajustar a adequação de um modelo 
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linear. Com isso, a matriz experimental analisada passou a englobar 11 condições. E neste 

caso, o coeficiente de determinação (R2) foi maior (0,6123), representando 61,23 % da 

variabilidade encontrada.  

 Na avaliação estatística, foi possível observar que o conteúdo de vitamina C foi 

influenciado significativamente (p < 0,05) pela concentração de lecitina de soja e temperatura. 

A tabela 17 mostra as variáveis estudadas com os efeitos significativos (p < 0,05) sobre o 

conteúdo de vitamina C nas amostras desidratadas. 

 

Tabela 17 - Variáveis com efeitos significativos sobre o conteúdo de vitamina C 

Variáveis com efeito estatisticamente 

significatico  

Coeficiente de 

regressão 

Erro 

padrão 
t (1) p valor 

Conteúdo de vitamina C 

Média 10,68 0,22 48,10 0,0004 

Lecitina de soja (L)  -1,81 0,52 -6,97 0,02 

Temperatura (L) -2,29 0,52 -8,79 0,01 

 

A influência da temperatura e diferentes concentrações de aditivos sobre o valor de 

vitamina C de amostras desidratadas pode ser visualizada pelo gráfico de Pareto, mostrado na 

figura 34.  

 

 
Figura 34 - Gráfico de Pareto indicando os efeitos das variáveis sobre o teor de vitamina C 

das amostras desidratadas 



 109 

Foi possível observar que a CMC não teve efeito significativo (p > 0,05) nas variáveis 

de secagem. Já a lecitina de soja e a temperatura de secagem apresentaram efeito significativo 

negativo (p < 0,05).  

 Com os resultados da análise estatística do conteúdo de vitamina C foi construído o 

modelo reparametrizado mostrado na equação 3, que considera somente os termos com efeito 

significativo sobre o conteúdo de vitamina C, onde x1 é a concentração de lecitina de soja, x2 

é a temperatura de secagem.  

 

 

Y = 10,68182 -1,81500. x1 - 2,29000. x2. (3) 

 

 

A tabela 18 mostra a análise de variância efetuada para aceitação do modelo 

estabelecido na equação (3), mostrando também o coeficiente de determinação (R2), o valor 

de F calculado e o valor de F tabelado para o modelo. De acordo com a tabela 16, o valor F 

calculado para o conteúdo de ácido ascórbico foi de 135,15, enquanto que o valor de F 

tabelado foi de 4,46. Sendo o valor de F calculado maior do que o tabelado, o modelo 

estabelecido é aceito.  Porém, como o R2 calculado pelo programa estatístico foi 0,6123, o 

modelo explica 61,23 % da variabilidade encontrada nos resultados. 

 

 

Tabela 18 - Análise de variância para aceitação do modelo estatístico estabelecido para o 

conteúdo de vitamina C 

 

Fonte de variação 
Soma dos 

quadrados 

Grau de 

liberdade 

Valor 

quadrático 

médio 

Fcalculado 

 

Conteúdo de vitamina C (R2 0.6123) 

Regressão 111,88 2 55,94 

135,15 Residual 3,31 8 0,41 

Total 115,19 10 11,52 

 

Pelos resultados da tabela 18, mostrados anteriormente, a concentração de lecitina de 

soja em formulações prejudica a retenção dessa vitamina. Isso é explicado, provavelmente, 
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porque altas concentrações desse aditivo promovem a obtenção de uma espuma mais 

volumosa e, consequentemente mais porosa, facilitando a difusão do ar, causando a 

degradação da vitamina C. Porém, a temperatura de secagem apresentou maior efeito negativo 

sobre o conteúdo de ácido ascórbico nas amostras desidratadas.  

 A figura 35 mostra a superfície de resposta para vitamina C em função dos 

parâmetros que apresentaram efeito significativo sobre esta análise.   

 

 

 
Figura 35 – Superfície de resposta de vitamina C em função das variáveis que apresentam 

efeito significativo 

 

 

De acordo com a superfície de resposta, a temperatura de secagem e a concentração de 

lecitina de soja adicionada, apresentam efeito significatico sobre a retenção de vitamina C, 

devendo ser mantidos ao mínimo, dentro da faixa estudada, para maior retenção. Deve-se 

considerar e avaliar outros componentes importantes para determinar a qualidade deste 

alimento seco.   

O presente estudo evidenciou resultados similares das análises estatísticas de vitamina 

C e os do somatório dos compostos fenólicos e capacidade antioxidante, respostas avaliadas 

que sofreram efeito significativo das variáveis estudadas no planejamento experimental. Isso 
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mostra que a maior concentração desses compostos ocorre em menor temperatura de secagem 

e menor concentração de lecitina de soja.  

 Silva (2008), em polpa de tamarindo seca pelo processo de foam mat drying a 70 °C, 

encontraram 23,54 mg/100 g de vitamina C, enquanto que o valor da polpa fresca foi de 36,73 

mg/100 g, o que representa 64,09 % de retenção da vitamina C. Em espuma de polpa de 

seriguela formulada com 5 % de albumina e desidratada a 70 °C, Furtado et al. (2010) 

verificaram o mesmo comportamento, sendo o conteúdo de vitamina C para a polpa 

desidratada menor (2,98 mg/100 g) quando comparada com a polpa fresca (7,83 mg/100 g), o 

que representa 38,06 %. Este comportamento foi semelhante ao encontrado neste trabalho, 

para as polpas de manga desidratadas, mas o presente estudo conseguiu maiores retenções de 

vitamina C em algumas condições avaliadas quando comparado com esses autores. 

 Mrad et al. (2012) avaliaram a degradação de vitamina C durante a secagem de 

pêras em diferentes temperaturas de secagem (30 °C - 70 °C). Os resultados observaram 

maior degradação dessa vitamina, em pêras secas em 70 °C, o que mostrou 70 % de perda de 

vitamina C. Um valor elevado de perda de ácido ascórbico (98,2 %) também foi observado 

em pimentas quando as mesmas foram desidratadas no nível mais alto de temperatura (90 °C) 

(VEJA-GÁLVEZ et al., 2007). Além disso, Ramallo e Mascheroni (2012) observaram melhor 

retenção de vitamina C quando o abacaxi foi desidratado em 45 °C (88,7 % retenção de ácido 

ascórbico), em comparação a 75 °C (63 % retenção de ácido ascórbico). Marfil, Santos e Telis 

(2008) observaram que a temperatura de secagem mais elevada, resultou em maior 

degradação da vitamina C em tomates inteiros secos a temperatura de 50 °C a 70 °C. Esses 

estudos apresentam resultados semelhantes ao presente trabalho, o que explica o aumento da 

perda de vitamina C com a temperatura de secagem. Em contrapartida, o estudo de Duzzioni 

et al. (2013), que trabalharam com acerola em várias temperaturas de secagem (40 °C, 50 °C e 

60 °C), relatou que o aumento da temperatura de secagem favorece a presença de vitamina C 

na amostra, o que pode ser explicado pela inativação de certas enzimas responsáveis pela 

degradação da maioria dos compostos bioativos. 

 Autores relacionam o tempo de processo com a taxa de degradação do ácido 

ascórbico (ZHANG e HAMAUZU, 2004.; NINDO et al. 2003.; ALIBAS, 2014). Alibas 

(2014), estudou o nível de ácido ascórbico em folhas de uva por microondas, ar quente e 

métodos combinados, em comparação a amostra fresca. Os resultados mostraram uma menor 

redução dessa vitamina em menores tempos de processo, o que indica uma dependência da 

diminuição do ácido ascórbico com o tempo de processo. Esses resultados são benéficos, pois 

o presente estudo com o método de secagem por foam mat drying, apresenta menor tempo de 
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exposição das amostras a elevadas temperaturas de secagem, pela alta taxa de remoção de 

umidade na espuma de polpa de manga. 

 A alta Aw faz com que o conteúdo de água no alimento possa diluir a concentração 

de ácido ascórbico, induzindo a maior taxa de degradação dessa vitamina. No entanto, a fase 

aquosa torna-se menos viscosa, aumentando a difusão nos meios e facilitando a reação de 

oxidação (SANTOS e SILVA, 2008). Além disso, alguns componentes solúveis em água 

podem atuar como catalisadores para o processo de decomposição. Esses efeitos catalíticos 

são muito reduzidos a medida que a umidade é removida (GOULA e ADAMOPOULOS, 

2010). As taxas de degradação da vitamina C aumentam proporcionalmente aos níveis mais 

altos de Aw nos alimentos, supostamente devido ao fato da reação de oxidação ocorrer mais 

facilmente quando a fase aquosa do produto é menos viscosa.  

 Apesar do aditivo lecitina de soja revelar efeito significativo negativo entre as 

amostras desidratadas para a retenção da vitamina C, a quantidade mínima adicionada desse 

agente é necessária, por facilitar o processo de secagem. E como observado na tabela 16, a 

primeira condição, a qual recebeu 0,30 g/100 g de lecitina de soja e CMC, apresentou maior 

concentração de vitamina C em comparação com as outras condições avaliadas.  

 Kadam et al. (2011) desidrataram tangerina em diferentes valores de temperatura 

(65 °C, 75 °C e 85 °C) com diferentes agentes espumantes. (CMC, leite e ovo). Os autores 

perceberam que a adição de CMC em concentração de 0,5 a 1,0 % e temperatura de secagem 

em 75 °C, foi o melhor tratamento para retenção da vitamina C em tangerina em pó.     

  

 

5.5 CONDIÇÃO COM MAIOR CONCENTRAÇÃO DOS COMPOSTOS BIOATIVOS 

DE INTERESSE PELO PROCESSO DE FOAM MAT DRYING 

 

 Os resultados demonstraram que a quinta condição de secagem do planejamento 

experimental, que utiliza CMC (0,30 g/100 g) e lecitina de soja (0,30 g/100 g) em 80 °C foi 

melhor opção para dar continuidade aos experimentos da tese. Esta condição apresentou ser 

benéfica a fim de se obter um produto com elevadas concentrações de compostos bioativos 

(fenólicos e carotenoides) e atividade antioxidante com tempo curto de processo, em 

comparação com outras condições avaliadas. Posteriormente, a polpa de manga seca foi 

adicionada em formulações de alimentos para avaliação sensorial. 
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5.5.1 Obtenção da polpa de manga – segunda etapa 

 

  

 A tabela 19 apresenta a massa média em peso (Kg) e percentual (%) de rendimento 

da polpa processada em relação à manga inteira. Esses resultados estão de acordo com a 

literatura e indicam o estádio de maturação completo. 

    

 

Tabela 19 – Massa média (Kg) e rendimento (%) no processamento para obtenção da polpa de manga 

DETERMINAÇÃO MASSA MÉDIA (Kg) RENDIMENTO (%) 
Peso total 17 100 

Casca 3,67 21 
Caroço 2,68 16 
Polpa 10,67 63 

Polpa batida 10,21 60 
Polpa peneirada 9,02 53 

 

 

 

5.5.2 Desidratação por foam mat drying  

 

 A polpa de manga foi desidratada na quinta condição, que foi escolhida com base 

nos estudos anteriores, e os dados referentes ao processo de secagem encontram-se na tabela 

20.  

  

Tabela 20 – Tempo de secagem por foam mat drying, atividade de água (Aw) final, percentual de 

umidade final e rendimento na quinta condição avaliada 

Experimento 

(E) 

TEMPO DE 

SECAGEM  

(minutos) 

AW UMIDADEa 

(%) 

RENDIMEN
TOb 

 
(%) 

5 

CONDIÇÃO 

170 0,353 7,58 9,04 

                   média de três análises 
                   a. umidade percentual 
                   b. percentual em relação ao peso inicial 
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 Após o processo de secagem, a polpa de manga seca foi armazenada hermeticamente 

sob frigeração a – 80 °C para as análises posteriosres. O material seco foi processado em 

homogeneizador e foi obtido pó com possível característica de rápida reidratação em água 

fria.  

 

5.5.3 Caracterização físico-química da polpa de manga Tommy Atkins 

  
 

A tabela 21 mostra os resultados da análise da composição centesimal nas amostras de 

polpa de manga in natura e desidratada por foam mat drying. As análises de pH, sólidos totais 

(°Brix) e os parâmetros de cor na polpa seca foram realizadas após a reconstituição em água.  

  

Tabela 21 – Valores médios referentes às propriedades físico-químicas da polpa de manga  

PROPRIEDADES Polpa de manga 
(“in natura”) 

Polpa desidratada na 
quinta condição  

   
UMIDADE (%) 86,17 ± 0,21 7,58 ± 0,51 
CINZAS (%)  0,30 ± 0,01 

 
1,56 ± 0,11 

 
PROTEÍNA (%)  0,13 ± 0,03  

 
0,56 ± 0,04  

 
LIPÍDEOS (%)  0,05 ± 0,05 

  
0,30 ± 0,12 

 
AÇÚCARES REDUTORES 
(% ) 

 2,64 ± 0,14  
 

20,56 ± 0,03 
 

AÇÚCARES TOTAIS (% ) 7,71 ± 0,32  
 

37,24 ± 0,14 
 

SÓLIDOS TOTAIS (°Brix) 13,33 ± 0,30 13,60 ±  0,03 
ACIDEZ TOTAL (% ácido 
cítrico) 

0,44 ± 0,04 
 

2,79 ± 0,16 
 

pH 4,04 4,30 
VITAMINA C (mg/Kg) 16,66 ± 0,87 

 
34,84 ± 4,16  

FIBRAS (%) 1,38 ± 0,58 
 

1,22 ± 0,24 
 

COORDENADAS DE COR   
(L*) 56,51 ± 0,04 52,56 ± 0,02 
(a*) 8,57 ± 0,03 6,43 ± 0,01 
(b*) 61,15 ± 0,34 55,64 ± 0,03 

*Média em triplicata ± desvio padrão 
As análises de cor, pH e sólidos totais (°Brix) das amostras desidratadas foram reconstituídas em água ao conteúdo de umidade original 
(86,17 %) 
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A polpa de manga desidratada no presente estudo apresentou teor de umidade dentro 

do limite preconizado para produtos de frutas. Segundo a RDC n 272, de 22 de Setembro de 

2005 (BRASIL, 2005), o teor de umidade máximo para produtos de frutas secos ou 

desidratados deve ser de 25 %. O baixo teor de umidade (7,58 %), bem como a baixa Aw da 

polpa de manga em pó, podem contribuir para sua conservação uma vez que em valores de 

Aw entre 0,44 e 0,54, a atividade enzimática é baixa e não ocorre o crescimento de fungos 

filamentosos (FENNEMA, 2010). 

Pode-se observar na tabela 21, que o valor para acidez total na polpa desidratada foi 

maior, quando comparado à polpa in natura. Isso pode ter ocorrido, devido a precipitação de 

substâncias solúveis no alimento, com o processo de desidratação. E, após a solubilização em 

água, algumas alcançam a saturação e precipitam. É possível que uma desnaturação baseada 

neste princípio tenha acontecido durante a desidratação da polpa, e após a reconstituição em 

água, algumas substâncias desnaturadas podem não ter refletido no pH das polpas 

reconstituídas (FELLOWS, 1994).  

No caso da vitamina C, a maior concentração verificada na polpa em pó pode ser 

atribuída à evaporação da quantidade de água na amostra. Em contraste, outros autores 

observaram declínio na retenção de vitamina C utilizando a secagem por foam mat drying, em 

cebola (KADAM et al., 2009), manga (KADAM et al., 2010), couve-flor (KADAM et al., 

2008) e tangerina (KADAM et al., 2011). 

O carboidrato foi o componente majoritário na composição das duas amostras. O teor 

de açúcares pode influenciar diretamente a higroscopicidade (BORGES, 2011). Portanto, essa 

característica tem importância prática, tendo em vista a estabilidade do produto em pó 

armazenado.  

Em relação à concentração de fibras, houve uma ligeira diminuição do teor nas 

amostras secas em comparação com a polpa in natura. Como esperado, o processo de 

secagem levou ao aumento do teor de sólidos totais (°Brix), como consequência da adição dos 

agentes estabilizantes e espumantes (CMC e lecitina de soja). Nascimento et al. (2003) 

mostraram que os frutos que contém altos teores de sólidos totais são preferidos para o 

consumo in natura e para industrialização, pois apresentam a vantagem de propiciar maior 

rendimento no processamento, em razão da maior quantidade de néctar produzido por 

quantidade de polpa.  

Para os parâmetros de cor, a polpa de manga submetida ao processo de secagem por 

foam mat drying, apresentou menores valores para o índice L*, tornando-as mais escuras, 

quando comparadas com a polpa de manga in natura. Isso é justificado pela exposição do 
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produto a temperatura do processo de secagem. Em relação os índices a* e b* houve valores 

mais baixos, ou seja, com tendência à cor vermelha e amarela menos intensa em comparação 

a polpa de manga fresca.  

Como observado na tabela 21, o teor de cinzas, proteínas e lipídios foram maiores na 

amostra de polpa de manga seca em relação a polpa de manga in natura, como consequência 

da evaporação de água do sistema e adição dos agentes estabilizantes e espumantes (CMC e 

lecitina de soja). Comportamente semelhante ao resultado do teor de sólidos totais (°Brix), 

mencionado acima.   

Os ácidos graxos oleico (18: 1n-9) e linoleico (18:2n-6) são os principais ácidos 

graxos insaturados, e dependendo da variedade da manga, podem representar entre 37 – 55 % 

e de 3 – 8 % dos ácidos graxos totais da fruta, respectivamente. Considerando os ácidos 

graxos saturados, o ácido graxo esteárico (18:0) e palmítico (16:0) são os principais, podendo 

ser encontrados em torno de 34 – 47 % e de 6 – 10 % dos ácidos graxos totais da manga, 

respectivamente (TORRES-LÉON et al., 2016). 

 

 

5.5.4 Caracterização dos açúcares da polpa de manga desidratada por foam mat drying e 

in natura por CLAE-IR 

 

  

O teor de açúcares é um dos atributos de qualidade mais importantes dos produtos 

alimentares que afeta significativamente a aceitação do consumidor uma vez que a doçura e a 

preferência de mangas são reforçardas pelo seu teor de açúcares (LIU et al., 2013). 

Na avaliação sensorial dos produtos formulados com a polpa de manga desidratada por 

foam mat drying, os provadores relataram o gosto mais doce em comparação com os produtos 

formulados com a polpa de manga in natura. Os açúcares da polpa desidratada e in natura 

foram caracterizados por CLAE-IR. É possível observar no cromatograma (Figura 36) os 

principais açúcares identificados nas amostras. 
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Figura 36 – Perfil cromatográfico de açúcares da polpa de manga desidratada por foam mat drying 

(A), in natura (B) e soluções com os padrões em 500 ppm de açúcares: frutose (tr: 5,463), glicose (tr: 

5,920) e sacarose (tr: 7,890) (C). O pico de maior intensidade refere-se ao solvente empregado.   

 

 

 A sacarose foi o açúcar predominante na polpa de manga in natura e desidratada, o 

que está em contraste com o estudo de Silva (2000), que detectou a frutose como o açúcar 

predominante na polpa de manga da variedade Tommy Atkins. O autor relata que a principal 

causa para alteração do perfil de açúcares no fruto é o estádio de maturação da manga 

(SILVA, 2000). Chitarra e Chitarra (2005) relatam a ocorrência de consideráveis 

modificações nos teores de açúcares redutores ao longo do amadurecimento de frutos 

climatéricos, os quais aumentam após a colheita e durante o armazenamento, devido à 

biossíntese ou pela degradação de polissacarídeos. Depois de amadurecidos, os teores destes 

açúcares em frutos decrescem devido ao consumo pela respiração. Mas existem evidências de 

que o acúmulo dos açúcares solúveis na manga durante o amadurecimento é iniciado antes da 

colheita e, embora os teores de amido a esta época possam ser considerados insuficientes, 

uma parte substancial dos açúcares que concorrem para o adoçamento do fruto maduro é 

acumulada após a colheita (BERNARDES-SILVA, LAJOLO e CORDENUNSI, 2003). A 

aparente discrepância entre os dados do perfil de açúcares nas frutas pode ser devida aos 
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diferentes cultivares, às metodologias de análise utilizadas e também o estádio de maturação 

do fruto.   

 Awad (1993), encontrou um predomínio de hexoses nos frutos no início do 

amadurecimento (3 a 6 %) e da sacarose no fruto maduro (10 a 12 %). Resultado diferente do 

encontrado por Medlicott e Thompson (1985), onde a sacarose foi o açúcar predominante 

durante todo o amadurecimento da manga do cultivar “Kitt”, contribuindo com cerca de 57 % 

do conteúdo total de açúcares no fruto maduro. Existem ainda relatos que descrevem um 

aumento dos teores de açúcares durante o crescimento da fruta, e outros estudos onde estes 

açúcares permaneceram constantes durante todo o seu desenvolvimento.  

 A tabela 22 mostra a quantificação dos açúcares por CLAE-IR e a relação entre 

frutose e glicose, em polpa de manga in natura e desidratada por foam mat drying, com seus 

respectivos valores de umidade em percentual.  

 

 

Tabela 22 - Quantificação dos açúcares e a relação entre frutose e glicose, na polpa de manga in 

natura e desidratada por foam mat drying  

 FRUTOSE* 
 

GLICOSE* FRUTOSE/GLICOSE SACAROSE* 

IN 
NATURA 

17,50 ± 0,26a 
 

2,96 ± 0,04a 
 

5,91 57,27a ± 0,84 
 

     
FOAM 
MAT 

DRYING  

17,44 ± 1,54a 
 

4,59 ± 0,31b 
 

3,80 37,48b ± 3,07 
 

                         *média de três repetições ± desvio padrão 
                         *g % 
                        *base seca  
                         Médias seguidas de letras diferentes diferem significativamente (p < 0,05) 
 
 
 
  

 A glicose, a frutose e a sacarose foram os açúcares identificados antes e após a 

desidratação por foam mat drying na polpa de manga da variedade Tommy Atkins. Pode-se 

observar na tabela 22, que o açúcar não redudor representa maior valor (57,27 g % bs) na 

composição de açúcares em polpa de manga in natura, seguido pelo somatório do grupo dos 

açúcares redutores (20,46 g % bs). A ordem dos açúcares na polpa de manga Tommy Atkins in 

natura, da maior para a de menor concentração, foi de sacarose (57,27 g % bs), frutose (17,50 

g % bs) e glicose (2,96 g % bs). Assim, com os relatos dos provadores na análise sensorial foi 

importante avaliar a quantidade de açúcares após o processo de secagem na polpa de manga 
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desidratada. Liu et al. (2013) estudaram a polpa de manga da variedade Tainong, da China e 

encontraram na fruta in natura, a sacarose como o açúcar predominante, representando 69,65 

% do açúcar total, seguido de frutose (20,49 %) e glicose (9,86 %).  

 A razão frutose/glicose (tabela 22) foi de 5,91 vezes na polpa de manga in natura. Esta 

relação costuma ser equimolar em frutos como a banana, a uva e o mamão, como 

consequência provavelmente, da hidrólise da sacarose pelas invertases (BERNARDES-

SILVA, LAJOLO e CORDENUNSI, 2003). Em razão deste desequilíbrio, HUBBARD, 

PHARR e HUBER (1991) levantaram a hipótese, de que haja alguma fonte de frutanos na 

manga. Outra possibilidade é que este desequilíbrio seja resultado de uma utilização 

preferencial da glicose pela via respiratória, resultando em uma quantidade maior de frutose 

no tecido (BERNARDES-SILVA, LAJOLO e CORDENUNSI, 2003). Na polpa de manga 

desidratada por foam mat drying, o presente estudo mostrou uma relação de frutose/glicose 

35,70 % menor em comparação a polpa de manga in natura. Essa redução foi devido ao 

aumento do teor de glicose na fruta após o processo de desidratação. 

 

5.5.5 Caracterização por microscopia óptica  
 
  

 A figura 37 refere-se aos resultados da microscopia ótica, mostrando as diferentes 

estuturas da amostra de polpa de manga seca por foam mat drying (A) e liofilizada (B).  

 

 
Figura 37 - (A) polpa de manga desidratada por foam mat drying (10 x) e (B) polpa de manga 

liofilizada (20 x) 
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 Através da microscopia óptica foram verificadas as características morfológicas e 

estruturais da polpa de manga desidratada por foam mat drying e a amostra controle, 

liofilizada. Pode-se observar na figura 37 uma estrutura porosa e irregular em forma e 

tamanho para a amostra obtida por desidratação em 80 °C de temperatura e 0,30 g/ 100 g de 

lecitina de soja e CMC, como agentes emulsificantes (A). Já a amostra de polpa de manga 

liofilizada (B) apresentou estrutura regular e uniforme quando comparada com a amostra seca.   

 É possível observar por meio das fotografias obtidas que a amostra seca não 

uniforme apresenta cavidades em sua estrutura oriundas provavelmente pelos espaços 

deixados pelas bolhas de ar, o que contribuiu para a porosidade da polpa de manga em pó. 

Desse modo, é possível afirmar que as concentrações de emulsificantes utilizadas podem 

garantir a estabilidade das espumas durante o processo de secagem em camada de espuma, 

favorecendo a formação de uma estrutura porosa que contribuiu para a solubilização do 

produto em água. Esses resultados estão em concordância com o estudo de Raharitsifa e Ratti 

(2010), que observaram com o auxílio de microscopia de varredura (SEM) uma estrutura 

porosa semelhante em suco de maçã desidratado por foam mat drying.  

 As imagens de alta resolução obtidas por microscopia da amostra seca permitem a 

identificação da incorporação de ar na polpa de manga. As observações confirmam as 

informações sobre o processo de espuma na etapa de batedura. Isso mostra a atuação dos 

agentes espumantes para a formação da espuma antes do processo de desidratação, 

confirmando o percentual de expansão e capacidade de aeração das espumas em que houve 

um aumento na incorporação de ar com a adição dos agentes emulsificantes. Alguns autores 

relacionam o tamanho das bolhas com o teste de estabilidade, onde o aumento da estabilidade 

é diretamente proporcional à concentração de emulsificante. Assim como relatado por Bag, 

Srivastav e Mishra (2011), o colapso das espumas instáveis promoveu a fusão de pequenas 

bolhas levando a formação de bolhas maiores, conforme observado nas amostras contendo 0 

% e 2,5 % de emulsificante, que são as menores estáveis.  

 No momento das análises foi observado um maior volume de espuma na etapa de 

incorporação de ar pela batedura, caracterizando as bolhas no produto final seco, nas 

condições com maiores concentrações do agente espumante lecitina de soja quando 

comparadas com as outras condições avaliadas. Esse comportamento, explica o efeito 

negativo significativo (p < 0,05), deste agente na retenção de compostos bioativos como as 

substâncias fenólicas, principalmente o conteúdo de vitamina C e capacidade antioxidante, 

devido a penetração do oxigênio com mais facilidade, como discutido anteriormente. 
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Contudo, a utilização da concentração mínima deste agente é necessária para facilitar o 

processo de secagem por foam mat drying.  

 

 

5.6 FORMULAÇÃO DE ALIMENTOS COM APELO DE FUNCIONAIS COM 

POLPA DE MANGA DESIDRATADA E AVALIAÇÃO SENSORIAL 

 

 A adição da polpa de manga desidratada aos produtos testados resultou em amostras 

com colorações totalmente homogêneas (Figura 38), provando que a polpa de manga em pó 

dispersou completamente na matriz dos alimentos. A variação da cor é importante para a 

qualidade do produto final. O consumidor, responsável pela maior ou menor aceitação do 

produto no mercado, julga a qualidade do produto pela coloração, dentre outras coisas 

(CHONG et al., 2013). Um produto que apresenta mudança expressiva na cor após 

determinado processamento pode induzir a rejeição do consumidos (LEÓN et al., 2006). O 

presente trabalho permitiu a elaboração destes novos produtos como uma opção de alimentos 

saudáveis e visualmente sem prejudicar as características de cor da polpa de manga in natura 

(Figura 38).  

 

 

 
Figura 38 – Amostras da mousse (A) e refresco (B) elaboradas com a polpa de manga desidratada por 

foam mat drying 
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Segundo Silva et al. (2005), a elaboração manual de sucos de frutas tornou-se um 

inconveniente ao ritmo de vida acelerado da sociedade. Por isso, o consumidor brasileiro tem 

demonstrado interesse crescente em consumir produtos "prontos para o consumo", o que 

impulsionou, a partir da década de 90, o surgimento de diversas marcas comerciais de sucos 

de frutas industrializados no mercado nacional. Por isso a importância em desenvolver 

produtos com elevado teor de compostos bioativos que podem servir como ingredientes em 

outras matrizes alimentares. 

A equipe de provadores utilizada neste trabalho foi composta por voluntários, homens 

e mulheres, recrutados nas Faculdades de Nutrição, Odontologia, Ciências Atuariais, 

Administração, Estatística e Turismo da Universidade Federal Fluminense. A grande maioria 

da equipe eram alunos de graduação e funcionários. A partir dos testes da análise sensorial 

empregados nesse estudo foi possível observar as formulações aceitas pelos consumidores, se 

há intenção de compra e a diferença sensorial entre as amostras. A determinação desses 

parâmetros é importante, pois a incorporação de componentes bioativos através da polpa de 

manga desidratada por foam mat drying no produto alimentício é uma característica benéfica, 

porém, ela precisa ser sensorialmente aceita pelos consumidores.  

 
 

5.6.1 Teste de diferença 

  

A figura 39 mostra os resultados obtidos no teste de diferença realizado em mousse e 

refresco de polpa de manga in natura e desidratada. O objetivo do teste triangular foi verificar 

se existe diferença significativa entre duas amostras. Verificar se mudanças de ingredientes e 

de processamento produziram mudança sensorial no produto final. Esse procedimento se 

caracteriza como um tipo de teste de discriminação, no qual são apresentadas ao provador três 

amostras codificadas, sendo duas iguais, do mesmo tratamento e outra de um segundo 

tratamento supostamente diferente, cabendo ao provador avaliar as amostras na ordem 

fornecida e identificar a “diferente” (KEMP, HOLLOWOOD e HORT, 2009). Os testes 

triangulares apresentam como vantagem, a menor probabilidade de acertar ao acaso (1/3) e 

diferenciar as amostras de maneira global (MEILGAARD, CIVILLE e CARR, 2004). 

De acordo com ASTM (1968), o número mínimo de respostas corretas para 

estabelecer diferença significativa com nível de significância 0,1 % entre as amostras é 40. 

Portanto, verificou-se que houve diferença sensorial entre as amostras da mousse de manga 
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obtida da polpa in natura e desidratada (53 acertos) e refresco in natura e desidratada (45 

acertos).  
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Figura 39- Resultados do teste sensorial de diferença efetuado com o mousse de manga (INM=

 mousse de polpa de manga in natura; M= mousse polpa de manga desidratada; INR= refresco 

de polpa de manga in natura; R= refresco de polpa de 

manga desidratada) (n = 60 para cada comparação) 

 

 

A ocorrência de diferença significativa (p < 0,05) entre as amostras de polpa de manga 

in natura e desidratada se deve a alterações no produto em consequência das mudanças nos 

componentes da polpa. O processo de desidratação pode estar associado a modificações no 

aroma da polpa de manga, já que as substâncias voláteis do aroma podem ser perdidas com 

aquecimento em corrente de ar. Pela figura 39 é possível observar que a detecção de diferença 

entre as amostras da mousse de manga pelos provadores foi mais pronunciada, quando 

comparadas com as amostras de refresco. Isso se deve ao fato de que alguns provadores, no 

momento da análise sensorial, relataram uma melhor consistência para a formulação da 

mousse com a polpa de manga desidratada, o que ocorreu, provavelmente, devido à adição de 

agentes espumamentes e estabilizantes para a formação de espuma pelo processo de foam mat 

drying. 
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5.6.2 Teste de aceitabilidade 

 
 

Os resultados da aplicação da escala hedônica no teste de aceitabilidade mostraram 

que há diferença significativa entre as amostras com a polpa in natura e aqueles produzidos 

com adição de polpa seca por foam mat drying. As tabelas 23 e 24 mostram as médias de 

aceitabilidade e as figuras 40 e 41 relatam as características mais apreciadas para o índice de 

aceitação e menos apreciadas para o índice de rejeição, nas as amostras da mousse e refresco 

de manga, respectivamente. 

 
 

 
Tabela 23 - Resultados do teste de aceitabilidade da mousse de manga obtida com a polpa desidratada 

e in natura (médias de aceitação e índices de aceitação e rejeição dos produtos) 

PRODUTOS MÉDIA* ÍNDICE DE 
ACEITAÇÃO** 

ÍNDICE DE 
REJEIÇÃO*** 

MOUSSE FOAM 
MAT DRYING 

6,71a 55,42 % 44,57 % 

MOUSSE IN 
NATURA 

8,77b 91,95 % 8,04 % 

*Médias seguidas de letras diferentes diferem significativamente (p < 0,05) 
** notas superiores a 5 
*** notas inferiores a 5 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 40- Características mais apreciadas para o índice de aceitação (A) e menos apreciadas para o 

índice de rejeição (B) no teste de aceitabilidade para a mousse de manga 

A B 
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Tabela 24 - Resultados do teste de aceitabilidade dos refrescos de manga obtidos com a polpa 

desidratada e in natura (médias de aceitação e índices de aceitação e rejeição dos produtos) 
PRODUTOS MÉDIA* ÍNDICE DE 

ACEITAÇÃO** 
ÍNDICE DE 

REJEIÇÃO*** 
REFRESCO FOAM 

MAT DRYING 
5,27a 44,05 % 55,95 % 

REFRESCO IN 
NATURA 

8,94b 92,86 % 7,14 % 

*Médias seguidas de letras diferentes diferem significativamente (p < 0,05) 
** notas superiores a 5 
*** notas inferiores a 5 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 41- Características mais apreciadas para o índice de aceitação (A) e menos apreciadas para o 

índice de rejeição (B) no teste de aceitabilidade para o refresco de manga  

 
 
 

Foi evidenciado na formulação da mousse com a polpa de manga in natura uma maior 

média de aceitação (8,77), referente à escala gostei muito, enquanto que a amostra obtida com 

a polpa desidratada por foam mat drying obteve média de aceitabilidade referente à escala 

gostei ligeiramente (6,71). Esses resultados indicam pontos positivos para a nova formulação 

com a polpa processada, pois a mesma apresentou média positiva e o índice de aceitação foi 

superior a 50 %. Nenhuma das amostras da mousse apresentou índice de rejeição maior que 

50 %. Já para as amostras de refresco a média de pontuação para a formulação com a polpa in 

natura foi (8,94), referente à escala gostei muito. Para a bebida com a polpa de manga 

A B 
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desidratada, 44,05 % dos provadores atribuíram pontuação entre os termos hedônicos 

positivos, caracterizando uma média referente a escala não gostei e nem desgostei. 

 Sendo assim foi observado que a mousse e o refresco de polpa de manga in natura, 

apresentaram maior aceitabilidade, quando comparados com os produtos com a polpa de 

manga desidratada por foam mat drying. Isso sugere que, o processo de desidratação sob alta 

temperatura (80 ºC), tem um efeito adverso sob a polpa de manga, embora visualmente não 

exista diferença significativa entre as duas polpas em nenhum dos parâmetros químicos e 

físico-químicos analisados. Provavelmente, a temperatura de secagem deve contribuir para 

maiores perdas do aroma, por exemplo. O sabor dos produtos foi a característica mais 

perceptível pelos os provadores. Já no estudo de Cruz (2013), verificou-se que o processo de 

desidratação por foam mat drying pode estar associado a modificações no aroma da polpa de 

goiaba, uma vez que as substâncias voláteis do aroma podem ser perdidas com aquecimento 

em corrente de ar, fazendo com que os refrescos com a polpa de goiaba reconstituída 

obtivessem menor aceitação para este atributo. Tendência semelhante foi relatada por Falada e 

Okocha (2012) e Kandasamy et al. (2012), respectivamente, em banana em pó reconstituída e 

suco de mamão preparado a partir de polpa em pó obtida por foam mat drying. No presente 

estudo, o sabor foi a característica mais percebida pelos provadores, nos produtos formulados 

com a polpa de manga reconstituída, devido a adição dos agentes estabilizantes lecitina de 

soja e CMC, que pode modificar o sabor em relação ao produto com a polpa de manga in 

natura. Apesar dos resultados, os provadores aceitaram em (55,42 % mousse) e (44,05 % 

refresco), para as formulações com o novo ingrediente de polpa de manga desidratada por 

foam mat drying.  

O desenvolvimento de novos produtos é essencial para o mercado de alimentos, uma 

vez que os consumidores são exigentes e almejam por inovações constantes. Um dos campos 

da alimentação que apresenta elevado crescimento é aquele dos produtos que tragam algum 

benefício para saúde, associando o consumo de alimentos a hábitos de vida saudável. O 

presente trabalho conseguiu altos valores de compostos bioativos como os compostos 

fenólicos e carotenoides e a capacidade antioxidante na polpa desidratada por foam mat 

drying. Contudo, independentemente do valor nutricional do alimento, o consumidor espera 

que os alimentos sejam saborosos e atendam suas expectativas. Assim, conclui-se que novos 

testes de formulação devem ser efetuados, procurando encontrar uma formulação que seja 

mais adequada sensorialmente pelos provadores. 
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5.6.2 Intenção de compra 

 

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

termos percentuais. Os resultados relataram mais de 70 % dos provadores para a opção 

“comprariam” a nova formulação da mousse com a polpa desidratada, com maior frequência 

em “compraria ocasionalmente” (termo positivo), representando 32,2 % para a polpa in 

natura e 20 % para a formulação a polpa desidratada. Os gráficos com percentuais obtidos em 

cada termo para cada formulação da mousse de manga são apresentados na figura 42.  

 

 
Figura 42 - Gráficos de intenção de compra, em percentual, relatada pelos provadores para a mousse 

de manga com polpa in natura (A) e desidratada por foam mat drying (B) 

 

Já para as formulações de refresco com sabor de manga, a intenção de compra avaliada 

pelos provadores resultou em 64,4 % para a opção “comprariam” a nova formulação de 

refresco com polpa de manga desidratada, com maior frequência em “compraria 

ocasionalmente” (termo positivo) para as preparações com polpa desidratada e “compraria 

frequentemente” e “ocasionamente” para a polpa in natura, representando 16,7 % e 24,4 %, 

respectivamente. Os gráficos com percentuais obtidos em cada termo para cada formulação de 

refresco de manga são apresentados na figura 43. 
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Figura 43 - Gráficos de intenção de compra, em percentual, relatada pelos provadores para o refresco 

de manga com polpa in natura (A) e desidratada por foam mat drying (B)  

 

Cabe ressaltar que as formulações precisam ser melhoradas, buscando uma alternativa 

com maior aceitabilidade pelos provadores. Existem poucos trabalhos na literatura mostrando 

a aplicabilidade de polpa de manga desidratada pelo processo de foam mat drying.   

Bastos et al. (2005) estudaram a desidratação da polpa de manga da variedade Tommy 

Atkins por foam mat drying, utilizando Tween 60 (0,5 %), como estabilizante de espuma a 70 

°C e 85 °C de temperatura de secagem. Nos testes de aceitabilidade efetuados com os 

refrescos de polpa de manga desidratadas e reconstituídas evidenciou que a bebida de manga 

seca a 70 °C apresentou melhor aceitabilidade que a de manga seca a 85 °C. Entretando, 

ambas as bebidas oriundas de polpa desidratada foram aceitas pelos provadores avaliados.  

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 



 129 

6 CONCLUSÕES 

 

 Este estudo mostrou que o processo de secagem por foam mat drying é adequado 

para obter produtos em pó de manga com alta concentração de compostos fenólicos, incluindo 

mangiferina, capacidade antioxidante e carotanoides.  

 Os testes preliminares para o processamento por foam mat drying foram essenciais 

para o conhecimento do método, ressaltando-se a importância de medir o valor de Aw para o 

término da secagem.  

 As análises dos compostos fenólicos permitiram a identificação dos principais 

grupos fenólicos, que foram: os ácidos benzoicos (gálico, protocatéquico, p-hidroxibenzoico e 

vanílico); os derivados de hidroxicinâmico (p-cumárico, m-cumárico, clorogênico e ácido 

cafeico); e a xantona glicosilada mangiferina em polpa de manga. E as análises de 

carotenoides permitiram a detecção do β-caroteno como o componente majoritário, com a 

presença também do seu isômero β-cis-caroteno, isômeros de violaxantina e luteoxantina, que 

são os principais carotenoides presentes na polpa de manga liofilizada (controle). 

  Os efeitos das variáveis estudadas foram significativos para a soma de compostos 

fenólicos, capacidade antioxidante e vitamina C. A alta concentração de lecitina de soja e 

elevada temperatura de secagem, diminuíram a concentração destes compostos, enquanto a 

concentração de CMC mostrou um efeito quadrático positivo significativo para o somatório 

de compostos fenólicos e capacidade antioxidante.  

 Já para o somatório dos carotenoides, as variáveis estudadas não apresentaram efeito 

significativo, o que justifica o comportamento semelhante dos parâmteros de cor nas amostras 

desidratadas. A concentração de mangiferina também não apresentou efeito significativo nas 

condições experimentais avaliadas, o que demonstra que esta xantona foi estável. Em geral, o 

total de fenóis, capacidade antioxidante e carotenoides de polpa de manga desidratada por 

foam mat drying foi maior em comparação com a polpa de manga liofilizada (controle).  

 Nossos resultados indicaram que a temperatura de secagem de 80 °C e concentração 

de 0,30 g /100 g para CMC e lecitina de soja (o que caracteriza a quinta condição do desenho 

experimental) são ótimos parâmetros operacionais e podem aumentar a concentração de 

fenólicos totais, antioxidantes e compostos carotenoides, em relação aos demais tratamentos 

avaliados. Com isso essa condição foi escolhida para ser utilizada em formulações de 

alimentos de mousse e pó para refresco.  

 Na análise sensorial os produtos formulados com a polpa de manga desidratada 

apresentaram uma boa aceitabilidade pelos provedores e os resultados indicaram ser um 
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ingrediente promissor, com maior conteúdo dos compostos bioativos, visando contribuir uma 

nova alternativa para a industrialização da polpa de manga in natura. 
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7 PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

 

Nesta perpectiva, nosso trabalho concentrou-se a princípio em escolher a melhor 

condição de secagem por foam mat drying, com o intuito de reter os compostos bioativos da 

polpa de manga da variedade Tommy Atkins, visando à formulação de alimentos com apelo de 

funcionais à base de manga desidratada por foam mat drying. O presente projeto desenvolveu 

seus experiemtos com o financiamento da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à 

Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) e com as colaborações na Universidade de 

Sevilla, Espanha e Universidade Austral do Chile, Chile. 

Futuras investigações poderão centrar-se na tentativa de testar novas formulações com 

a polpa de manga desidratada pelo processo de secagem por foam mat drying, na condição 

escolhida no presente trabalho, para o melhor aceite dos provadores. Posteriormente, a 

realização da análise de bioacessibilidade poderá ser efetuada para avaliar preliminarmente a 

estabilidade digestiva e absorção intestinal dos compostos bioativos da manga (carotenoide 

majoritátio e os principais compostos fenólicos identificados, incluindo a mangiferina) usando 

digestão in vitro e células intestinais Caco-2. Os testes serão efetuados com a polpa de manga 

liofilizada (controle), com a polpa de manga desidratada escolhida e com os produtos à base 

de polpa de manga desidratada.  
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