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RESUMO 

 

Os produtos comerciais de manga destacam-se pelo seu sabor, odor, cor, e conteúdo em 

substâncias bioativas. O processamento de polpas de manga é uma atividade agroindustrial 

importante na medida que agrega valor econômico à fruta, minimiza perdas, e possibilita ao 

produtor uma alternativa para aproveitamento das frutas. O objetivo desse estudo foi avaliar a 

qualidade de produtos de manga industrializados no que se refere ao atendimento aos Padrões 

de Identidade e Qualidade descritos na legislação e também como fonte fontes de substâncias 

bioativas. As amostras foram adquiridas no mercado local e analisadas em duplicata, três 

embalagens de cada produto em intervalos mensais, durante três meses. Os resultados foram 

submetidos à análise de variância ANOVA e teste de comparações múltiplas de Dunnett. Foi 

considerada significância estatística de 5%.  Inicialmente foi isolado o padrão de violaxantina 

a partir de pimentão amarelo. Os carotenoides e as substâncias fenólicas foram analisados por 

espectrofotometria no UV. A mangiferina foi identificada, e quantificada na polpa de manga 

comercial por cromatografia líquida de alta eficiência, a vitamina C, os açúcares totais, açúcares 

redutores, açúcares não redutores e a acidez total foram determinados por volumetria. A 

capacidade antioxidante total foi determinada pelo método ABTS. Nas condições do estudo, os 

resultados mostraram que o conteúdo médio de carotenoides variou 19,31% na polpa, 52,27% 

no concentrado líquido e 39,61% no néctar, os fenólicos totais variaram 79,64% na polpa, 

4,87% no concentrado líquido e 62,68% no néctar. A mangiferina manteve-se estável com uma 

média de 0,2 mg / 100 g de polpa. O teor médio de vitamina C não variou na polpa, variou de 

25,08% no concentrado líquido e 85,52% no néctar. A capacidade antioxidantes total variou 

36,98 % na polpa, + 49,17 % no concentrado líquido e + 37,25 % no néctar. O estudo mostrou 

não conformidades com o PIQ durante o período avaliado. 

 

Palavras-chave: produtos de manga, substâncias bioativas, mangiferina, PIQ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Commercial mango products stand out for their color, odor, taste, and bioactive substances 

content. The mango pulp processing is an important agroindustrial activity as it adds economic 

importance to the fruit, minimizes losses, and allows the farmer an alternative on the fruit 

utilization. The goal of this study was to evaluate the quality of industrialized mango products 

in terms of meeting the Identity and Quality Standards described by law, and as source of 

bioactive substances. The samples were purchased on local market and three packages of each 

product were analyzed in duplicate, at monthly intervals, for three months. The results were 

submitted to ANOVA and multiple Dunnett comparison tests, considering statistical 

significance of 5%. Initially the violaxanthin standard was isolated from yellow pepper. 

Carotenoids and phenolics were analyzed by UV spectrophotometry. The mangiferin was 

identified and quantified in the commercial mango pulp by high efficiency liquid 

chromatography, the vitamin C, total sugars, reducing sugars, non-reducing sugars, and total 

acidity were determined by volumetry. The total antioxidant capacity was determined by the 

ABTS method. Under study conditions, the results showed that the mean carotenoid content 

varied 19.31% in the pulp, 52.27% in the liquid concentrate, and 39.61% in the nectar, total 

phenols varied 79,64% in the pulp, 4.87% in the liquid concentrate, and 62.68% in the nectar. 

The mangiferin remained stable with average of 0.2 mg / 100 g of pulp. The mean vitamin C 

content did not vary in the pulp, ranged from 25.08% in the liquid concentrate, and 85.52% in 

the nectar. The total antioxidant capacity varied 24.52% in the pulp, + 54.12% in the liquid 

concentrate, and + 24.49% in the nectar. The study showed nonconformities with the PIQ 

during the period evaluated. 

 

Keywords: mango products, bioactive substances, mangiferin, PIQ 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A manga é uma fruta tropical de sabor, cor e odor agradáveis, refrescante, e rica em 

compostos bioativos como carotenoides, compostos fenólicos e vitamina C. Essas substâncias 

são vastamente estudadas nas suas propriedades antioxidantes e o seu consumo apresenta 

correlação com a proteção contra doenças relacionadas ao acúmulo de radicais livres gerados 

pelos processos oxidativos próprios do metabolismo humano. Situações de desequilíbrio entre 

a produção e a capacidade fisiológica de erradicar os radicais livres, estão associadas a doenças 

cardiológicas, neurológicas, inflamatórias, dentre outras. Além disso, os carotenoides com 

atividade pró-vitamina A, principalmente o β-caroteno, tem grande importância no combate à 

carência dessa vitamina. A vitamina C é reconhecida por ser uma vitamina também importante 

para a nutrição humana, tem sido associada à redução da incidência de câncer, auxilia na 

imunidade, metabolismo de drogas, bem como na regeneração tecidos. As substâncias fenólicas 

são grupo importante de substâncias naturais quimioprotetoras e antioxidantes encontrados na 

dieta humana. Estudos nutricionais, epidemiológicos e clínicos  apoiam as evidências de que os 

compostos fenólicos da dieta contribuam para a saúde humana, reduzindo o risco do 

aparecimento de doenças degenerativas, incluindo cânceres, doenças cardiovasculares e 

distúrbios metabólicos.  

 O Brasil é um país com características climáticas favoráveis ao cultivo da manga, e 

destaca-se no cenário mundial como um dos grandes produtores de manga, e encontra na 

fabricação de sucos e polpa uma fonte de divisas, e forma de aproveitamento de parte da sua 

produção.  

A manga é perecível, e as substâncias bioativas que a compõe são, por natureza, 

sensíveis aos processos aplicados na transformação industrial e à exposição ao ambiente durante 

o armazenamento dos produtos, o que exige, de cada indústria o desenvolvimento de seus 

processos buscando atender a padrões mínimos de qualidade estabelecidos pelo setor 

regulatório. No Brasil os sucos e polpas de manga e outras frutas tropicais são regulamentados 

pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), que estabelece os Padrões 

Mínimos de Identidade e Qualidade (PIQ). Apesar do alto conteúdo nutricional das frutas, os 

sucos de frutas industrializados são acondicionados em diferentes embalagens, que podem 

alterar seu valor nutricional. Contudo, as embalagens podem contribuir para a qualidade final 

dos produtos, uma vez que têm a função de conter o produto de forma a protegê-lo de 

contaminações externas, minimizar interações prejudiciais e prolongar a vida de prateleira. O 
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desafio das indústrias é processar matérias primas altamente perecíveis, das mais variadas 

procedências, e garantir características nutricionais importantes para a saúde.  

O conhecimento da composição dos sucos e polpa em substâncias bioativas facilita a 

identificação da relação entre a dieta e a prevenção de enfermidades crônicas, e pode indicar 

adequações e inadequações dietéticas que, de alguma forma, possam contribuir com os diversos 

setores envolvidos. 

Em função das características do alimento, vários são os critérios que podem ser 

utilizados para se determinar o fim da sua vida-de-prateleira.  Embora não haja legislação que 

indique diretrizes para determinação de vida de prateleira de alimentos industrializados, há uma 

tendência em avaliar a vida de prateleira com base no teor de vitamina C, em razão da sua alta 

sensibilidade aos processos geralmente utilizados nas indústrias processadoras de alimentos a 

base de frutas.  Porém, além da vitamina C, há outras substâncias bioativas presentes nestes 

produtos, que podem ter suas concentrações modificadas ao longo do armazenamento. 

O mercado brasileiro de sucos de fruta industrializados vem crescendo a cada dia, sendo 

os produtos prontos para beber os principais responsáveis por esse crescimento, que vem 

acompanhando a tendência mundial de consumo de bebidas que oferecem saúde, conveniência, 

sabor e prazer (FERRAREZI; SANTOS; MONTEIRO, 2010).    

O efeito do armazenamento sobre as substâncias antioxidantes dependerá das condições 

em que é realizado.  No segmento de mercado de sucos estáveis à temperatura ambiente e polpas 

congeladas, são usados como embalagens frascos de vidro, embalagens acartonadas de 

acondicionamento asséptico, latas, embalagens de politereftalato de etileno - PET, e sacos de 

polipropileno. Desta forma, pela importância crescente que bebidas de frutas estão adquirindo 

no mercado brasileiro, consideramos ser de relevância para a saúde pública o estudo da 

composição em substâncias bioativas nos produtos comercializados no mercado nacional. 

Por outro lado, nota-se a dificuldade para compra de padrões para análise de algumas 

substâncias bioativas, o que é o caso de, por exemplo, carotenoides menos usuais no mercado 

nacional, sendo necessária a importação de padrões a custo elevado. Destaca-se também que os 

principais carotenoides descritos na polpa da manga são o β-caroteno, o dibutirato de todo-

trans-violaxantina, violaxantina e luteoxantina (POTT; BREITHAUPT; CARLE, 2003), dentre 

os quais, somente o padrão de β-caroteno está disponível no mercado nacional.  Sendo assim, 

o presente trabalho se propõe ao isolamento de padrão de carotenoides presentes na manga não 

usuais no mercado brasileiro, com vistas a futuras análises destas substâncias em produtos 

industrializados, bem como avaliar se produtos do mercado atendem aos PIQ estabelecidos na 
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legislação do MAPA e acompanhar as variações nas concentrações de substâncias bioativas 

durante o armazenamento destes produtos. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 OBJETIVOS  

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL  

 

 

Avaliar a qualidade de produtos industrializados de manga no que se refere ao 

atendimento aos padrões de identidade e qualidade descritos na legislação brasileira e também 

como fontes de substâncias bioativas. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

a) Obter padrões de carotenoides presentes na manga visando a quantificação destas 

substâncias durante o armazenamento dos produtos. 

 

b) Analisar três produtos comerciais a base de manga, verificando o seu atendimento aos 

padrões de identidade e qualidade descritos em legislação específica. 

 

c) Avaliar a retenção de compostos bioativos (carotenoides, vitamina C, compostos 

fenólicos  e mangiferina), além da atividade antioxidante, durante o armazenamento de produtos 

comerciais de manga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

3.1 MANGA 

 

 

A manga pertence à família Anacardiaceae, gênero Mangifera, que tem 

aproximadamente 70 espécies, dentre as quais a Mangifera indica L. é a mais importante. É 

uma planta arbórea, perene, originada no sul e sudeste da Ásia, hoje cultivada nas regiões de 

clima tropical em todo o mundo. Comercialmente, as mangas são divididas em dois grupos, as 

mangas vermelhas quando maduras, incluindo as variedades americanas como Haden, Tommy 

Atkins, Keitt, Kent e Palmer, e as variedades amarelas como Totapuri e Alfonso, com a casca 

amarela quando maduras. A variedade Tommy Atkins é oriunda da Flórida, EUA, é uma fruta 

de tamanho médio a grande, com formato oval, pesando em torno de 460 g, possui uma casca 

grossa de cor vermelha intensa e roxa, com manchas de cor amarela-alaranjada, sua polpa é 

firme e suculenta e resistente a danos mecânicos (OKINO DELGADO; FLEURI, 2016).  

As mangas são frutas climatéricas, e por isso a colheita pode ocorrer na maturidade 

fisiológica, quando ainda não atingiu o ponto de consumo, sendo armazenadas, com sua 

maturação controlada por refrigeração e por modificação de atmosfera.  A composição química 

da manga varia de acordo com a cultura, seleção, estágio de maturação e outros fatores. A 

maturação do fruto resulta de mudanças coordenadas em várias vias metabólicas que levam a 

mudanças na parede celular e síntese de açúcares, ácidos orgânicos, pigmentos e compostos 

voláteis. Essas mudanças são catalisadas por hidrolases, as quais tem seu conteúdo modificado 

com maturação. Em geral é composta principalmente de água, carboidratos, ácidos orgânicos, 

minerais, proteínas, vitaminas, especialmente ácido ascórbico, carotenoides (OKINO 

DELGADO; FLEURI, 2016), e substâncias fenólicas (MANTHEY; PERKINS-VEAZIE, 

2009). A polpa contém, em média, cerca de 1,8 g de fibra, 27,7 mg de vitamina C e 3.894 UI 

de vitamina A por 100 g de polpa, e quantidades significativas de compostos polifenólicos, que, 

entre outros compostos bioativos, especialmente carotenoides, estão recebendo atenção por sua 

potencial atividade antioxidante, que oferece benefícios para a saúde, incluindo proteção contra 

doenças cardiovasculares e câncer (MACIBO; HE, 2009). O Quadro 1 mostra a composição da 

manga. 
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Quadro 1: Composição da manga por 100g 

 
Calorias 62,1 – 63,7 

Água ( g) 62,10 – 63,70 

Proteínas ( g) 78,9 – 82,80 

Gorduras (g) 0,36 – 0,40 

Carboidratos (g) 16,20 – 17,80 

Fibras (g) 0,85 – 1,06 

Cinzas (g) 0,34 – 0,52 

Cálcio (mg) 6,10 – 12,80 

Fósforo (mg) 5,50 – 17,90 

Ferro (mg) 0,20 – 0,63 

Vitamina A (mg) 0,135 – 1,872 

Tiamina  (mg) 0,020 – 0,073 

Riboflavina (mg) 0,025 – 0,068 

Niacina (mg) 0,025 – 0,707 

Ácido ascórbico (mg) 7,80 – 172,0 

Triptofano (mg) 3,0 – 6,0 

Lisina (mg) 32,0 – 37,0 

Metionina (mg) 4,0 

                                    Fonte: Adaptado de MASIBO; HE (2009) 

 

Cinco variedades de mangas de múltiplas colheitas, com  procedência de  quatro países, 

foram avaliadas ao longo de um ano. O ácido ascórbico variou de 11 a 134 mg / 100 g em base 

úmida e o β-caroteno variou de 5 a 30 mg / kg em base úmida, entre as cinco variedades. O 

conteúdo fenólico total variou de 19,5 a 166,7 mg em equivalentes de ácido gálico / 100 g em 

base úmida. As variedades Tommy Atkins, Kent, Keitt e Haden apresentaram conteúdo fenólico 

total semelhante, com média de 31.2 ± 7,8 mg de ácido gálico / 100 g em base úmida, e os 

maiores valores foram observados na  variedade Ataulfo, contendo 109.3 ± 14.8 mg de /100 g 

em base úmida, similar com 208.7 mg de ácido gálico / 100 g em base úmida, relatado para 

manga Ubá (MANTHEY; PERKINS-VEAZIE, 2009).  

A manga tem sido importante nos sistemas médicos aiurvédicos e indígenas há mais de 

4.000 anos, pois seus constituintes químicos especialmente os polifenóis e triterpenoides, são 

de interesse na saúde humana. Dentre seus polifenóis, destaca-se a mangiferina, uma xantona 

glicosilada com propridades antidiabéticas, antioxidantes, anti-virais, cardiotônicas, 

hipotensivas e anti-inflamatórias (SHAH et al., 2010).  

As mangas são frutas do tipo drupa, o que significa que, quando maduro, o fruto é 

composto de epicarpo ou casca, mesocarpo ou polpa e endocarpo ou semente. O endocarpo 

envolve uma única semente na parte central, com o embrião e albumina. As sementes 

geralmente representam  10% do peso total do fruto, enquanto a casca representa 6 a 11%,  
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correspondendo a aproximadamente 25% do peso total do resíduo seco da fruta (OKINO 

DELGADO; FLEURI, 2016).  

Do ponto de vista industrial, a sua polpa, casca e semente são importantes, embora 

convencionalmente, a polpa seja a parte mais utilizada, tanto no uso doméstico, quanto na 

indústria.  A polpa de manga é importante na produção de bebidas. A demanda por concentrado 

de polpa é grande pelo seu uso como matéria prima na indústria de bebidas, como aromatizante 

na indútria de produtos lácteos, e em formulações de alimentos para bebês. A manga pode ser 

consumida na forma bruta ou processada, sob a forma de diversos produtos. Os frutos são 

processados em dois estágios de maturidade, a fruta verde é usada para produzir “chutney”, 

picles, “curry”, produtos desidratados em pedaços, “amchoor” ou pó de manga bruto, e 

“panna” ou bebida preparada com a manga verde, enquanto a fruta madura é processada para 

obtenção de manga enlatada, fatias congeladas, polpa congelada, concentrados, suco, néctar, 

geleia, purê, sucrilhos, caramelo, e vários produtos secos. O aproveitamento do resíduo gerado 

no processamento industrial da manga tem sido de grande interesse. A casca pode ser 

processada em suco, vinho, vinagre, pectina, alimentação para gado, e álcool.  Além de gordura 

e antioxidantes, podem ser obtidos farelo e agentes antimicrobianos a partir das sementes 

(MASIBO; RE, 2009).  

 

 

3.2 O MERCADO DA MANGA E SUCO DE MANGA 

 

 

A manga é a segunda fruta tropical mais produzida no mundo. A Índia é o país maior 

produtor com cerca de 45 % da produção mundial, equivalentes a 15 milhões de toneladas, e 

cultiva mais de 1.000 variedades. O Brasil é o sétimo produtor mundial, representando 3% da 

produção mundial e o segundo maior exportador, cultivando cerca de 200 variedades de manga. 

A região brasileira que mais produz manga é a região Nordeste, especialmente na região do 

Vale do São Francisco, com área cultivada de cerca de 38 mil hectares em 2011, e 70 % da área 

produtiva se concentra no estado da Bahia. Atualmente, a variedade Tommy Atkins é a mais 

produzida e comercializada, representando 90 % das exportações de manga no Brasil ( OKINO 

DELGADO; FLEURI, 2016). O Brasil exportou 122.178 toneladas de manga, junto com 

mangostin e mamão, no valor de 147.993 milhões de dólares, de uma produção de 113.246 

toneladas dessas frutas em 2013. O mercado mundial de mangas dura todo o ano.  De abril a 

setembro os preços são maiores, enquanto entre outubro e dezembro sofre queda acentuada, 



18 

 

principalmente devido a produção sazonal e as exportações de países como Índia, México, 

Paquistão e Filipinas. O Brasil, especialmente a região do Vale do São Francisco, tem clima e 

características tecnológicas que permitem a produção contínua, permitindo a exportação em 

períodos em que outros países não produzem frutos (OKINO DELGADO; FLEURI, 2016). 

O relatório “Perspectivas Agrícolas: Desafios para a Agricultura Brasileira 2015-

2024”, da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura e pela 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, sinaliza a expectativa do 

crescimento da produção de frutas. Manga, juntamente com abacate e papaia são as frutas 

mais importantes em termos de volume de produção. São absorvidas principalmente pelo 

mercado interno e contribuem significativamente para as necessidades nutricionais das 

populações rurais e urbanas.   Pouca mudança é esperada na produção de abacate no período de 

2023/2024 enquanto que a papaia e a manga devem manter a tendência de ascensão na próxima 

década, atingindo respectivamente 1,8 t e 1,4 t. Em torno de 10 % da produção de manga são 

exportados, enquanto apenas pequenas quantidades de outras frutas encontram caminho para 

os mercadores estrangeiros (FAO, 2015).   

O mercado de sucos de fruta movimenta cerca de 250 milhões de litros por ano, sendo 

o Brasil um dos maiores polos mundiais de produção de sucos de frutas (MARQUES, 2013). 

Observa-se atualmente planejamento de investimentos para avançar na produção nacional de 

suco concentrado e néctar de manga, visando o mercado europeu, chinês e brasileiro. Os 

produtos industrializados estão na forma de polpa sem adição de água, polpa congelada e néctar 

pronto para beber, com entrega de 20 mil toneladas das mangas dos tipos Palmer e Tommy, 

mais comuns comercialmente, pelos próximos cinco anos, equivalentes a mais de 300 toneladas 

por mês da matéria-prima. A aposta no segmento de suco de manga é fruto do crescimento do 

interesse das indústrias e dos consumidores pelas bebidas naturais. As grandes multinacionais 

vêm diversificando suas produções e, além do mercado de refrigerantes, estão indo em direção 

ao mercado das bebidas de frutas (RAMOS; SOUSA; BENEVIDES, 2015).  
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3.3 SUBSTÂNCIAS BIOATIVAS DA MANGA 

 

 

3.3.1 Carotenoides  

 

 

Os carotenoides são substâncias isoprenoides com 40 átomos de carbono, denominados 

tetraterpenos. Quase todos os carotenoides são derivados do licopeno. A ciclização de uma ou 

de ambas as extremidades da molécula forma o α-caroteno ou β-caroteno, que por oxigenação 

formam as xantofilas como zeaxantina, β-criptoxantina ou luteína (RODRIGUEZ-AMAYA; 

KIMURA; AMAYA-FARFAN, 2008). São diferenciados em carotenos, formados por carbono 

e hidrogênio, como, por exemplo, o β-caroteno, molécula apolar, e em xantofilas, carotenoides 

com grupos oxigenados como hidroxilas ou cetonas, classe na qual estão incluídas, por 

exemplo, a luteína e violaxantina. São estáveis em seu ambiente natural, mas, pelo aquecimento, 

tornam-se lábeis. A característica principal das moléculas de carotenoides é o sistema 

cromóforo de duplas ligações conjugadas, responsável por conferir cores aos carotenoides e por 

suas propriedades antioxidantes (RODRIGUEZ-AMAYA, 2001).  

A alternância entre ligações simples e duplas na cadeia poliênica permite a formação de 

muitos isômeros geométricos, a forma isomérica determina a forma da molécula e afeta a 

solubilidade e a capacidade do carotenoide ser absorvido. Na natureza os carotenoides estão na 

forma todo-trans em sua maioria, com moléculas mais rígidas e maior tendência à cristalização 

e agregação do que a forma cis, enquanto essa é mais facilmente transportada e absorvida no 

organismo humano (ISHIDA; BARTLEY, 2005).  

São sujeitos à degradação oxidativa, sensíveis às altas temperaturas, e à presença de 

ácidos, oxigênio e luz. A capacidade de quelação do oxigênio singlete pelo carotenoide está 

relacionada com o número de duplas ligações conjugadas da sua molécula e aos grupos ligados 

às extremidades da cadeia. A presença de grupos cetona e anéis ciclopentano na estrutura 

aumentam a capacidade antioxidante.  Em sistemas biológicos estão associados a outros 

sistemas de óxido redução, a interação com outros antioxidantes pode gerar efeitos sinérgicos 

(UENOJO; MARÓSTICA; PASTORE, 2007). Cerca de 50 a 60 carotenoides tem atividade tem 

atividade pró-vitamina A, sendo o β-caroteno, a β-criptoxantina e o α-caroteno as maiores 

fontes desta vitamina na dieta humana (ISHIDA; BARTLEY, 2005). A vitamina A possui 

várias funções importantes no corpo humano, desempenhando um papel na acuidade visual, 

proliferação celular e diferenciação, ação antioxidante e atividade imunológica (NOGUEIRA 
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et al., 2015). Concentrações plasmáticas reduzidas ou ingestão insuficiente de luteína e 

zeaxantina estão relacionadas com menor densidade da mácula ocular e aumento do risco de 

desenvolvimento da degeneração macular (HORST; MORENO, 2009).  

A oxidação, a principal causa das perdas de carotenoides, depende do oxigênio 

disponível, dos carotenoides envolvidos e da sua condição física. A oxidação é estimulada pela 

luz, calor, metais, enzimas e peróxidos e é inibida por antioxidantes, como tocoferóis e ácido 

ascórbico (RODRIGUEZ-AMAYA, 1997). 

Um total de 25 carotenoides foram identificados e quantificados em manga Taiwanesa 

liofilizada, e o todo-trans-β-caroteno esteve presente em maior quantidade (29,34 μg  / g), 

seguido por cis-isômeros de caroteno (9,86 μg / g), violaxantina e cis-isômeros (6,40 μg / g), 

neocromo (5,0 μg /  g), luteoxantina (3,6 μg / g), neoxantina e cis-isômeros (1,88 μg / g), 

zeaxantina (1,16 μg / g), e 9 ou 9-cis-luteína (0,78 μg / g) (CHEN; TAI; CHEN, 2004). Os 

epóxidos são frequentemente encontrados nas mangas, mas podem ser formados durante a 

análise, a sua ocorrência natural é muitas vezes questionada (RODRIGUEZ-AMAYA, 2001).   

O conteúdo médio de carotenoides em polpa de manga Tommy Atkins liofilizada foi 

6,64 mg / 100 g, dos quais, 0,81 mg /100 g de 15 cis-violaxantina, 1,43 mg / 100 g de todo-

trans-violaxantina, 0,68 mg / 100 g de luteoxantina, 0,88 mg / 100 g de 9 cis-violaxantina, 0,25 

mg / 100 g de D-luteoxantina, 1,75 mg / 100 g de β-caroteno, 0,84 mg / 100 g cis-β-caroteno 

(LOBO, 2017). Na Figura 1 encontram-se estruturas de carotenoides presentes em polpa de 

manga. 

 

 

Figura 1:  Exemplos de carotenoides presentes em polpa de   

manga. Adaptado de Pott; Breithaupt; Carle (2003). 

 

A ocorrência de oxidação nos cartenoides depende da presença de oxigênio, de metais,  
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de enzimas, lipídios insaturados, pró-oxidantes ou antioxidantes, exposição à luz, tipo e estado 

físico do carotenoide presente, intensidade do tratamento, isto é, destruição da ultraestrutura 

que protege os carotenoides, aumento da área superficial e duração e temperatura do tratamento 

térmico, material de embalagem, e condições de armazenamento. O aquecimento promove a 

isomerização trans-cis (RODRIGUEZ-AMAYA, 2001). 

 

 

3.3.2 Substâncias fenólicas 

 

 

O termo fenólicos pode ser interpretado como compostos que possuem um anel 

aromático com um grupo hidroxila, e os polifenois podem ter um ou mais anéis aromáticos que 

possuem mais de um grupo hidroxila, embora frequentemente sejam usados de forma 

indistintiva (ZHANG; TSAO, 2016). De acordo com Tsao (2010), baseado nas suas 

características estruturais, os compostos fenólicos podem ser divididos em diversos subgrupos, 

entretanto, os mais frequentemente encontrados podem ser classificados como ácidos fenólicos, 

flavonoides e não flavonoides. Os ácidos fenólicos são derivados hidroxilados de ácidos 

carboxílicos aromáticos com um único anel fenólico e são divididos em dois tipos principais, 

os ácidos benzóicos e os ácidos cinâmicos, com base no esqueleto C1 - C6 ou C3 - C6. Os 

flavonoides contêm dois anéis fenólicos, anel A e anel B, ligados por uma ponte de três 

carbonos que geralmente é um heterociclo oxigenado, anel C, com estrutura de esqueleto C6 -

C - C6 comum. Nos alimentos, em torno de 30 % das formas livres ou ligadas de compostos 

fenólicos são ácidos fenólicos. A estrutura básica dos flavonoides está representada na Figura 

2.  

 

Figura 2: Estrutura básica dos flavonoides. 

 

A presença de anel aromático formando sistema conjugado com múltiplos grupos 

hidroxila, confere aos compostos fenólicos a característica de doadores de átomos de 

hidrogênio, ou de elétrons, neutralizando radicais livres e outras espécies reativas de oxigênio, 

http://www-sciencedirect-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S2214799316300133?via%3Dihub#!
http://www-sciencedirect-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S2214799316300133?via%3Dihub#!
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atribuindo a eles, as atividades antioxidantes e anti-inflamatórias. Nas plantas, como defensores 

químicos se apresentam como como glicosídeos, acilglicosídeos e outras formas conjugadas. 

Condições de estresse como invasão por insetos ou infecções por micro-organismos, e estresse 

abiótico, podem ativar enzimas que hidrolizam os glicosídeos liberando agliconas, que em 

geral, são mais ativas. No trato digestivo humano, as agliconas são mais absorvidas, portanto, 

a forma dos polifenois alimentares pode afetar seus benefícios à saúde (ZHANG; TSAO, 2016). 

Flavonois ocorrem como O-glicosídeos, mas flavonas O-glicosídeos e flavonas C-glicosídeos 

são muito comuns. Flavonas C-glicosídeos são caracterizadas por uma ligação carbono-carbono 

entre o carbono anomérico de uma molécula de açúcar e o carbono C-6 ou C-8 do núcleo da 

flavona. Ao contrário dos O-glicosídeos, os C-glicosídeos não são clivados por hidrólise ácida 

(BRAVO, 1998).  

Estímulos como lesões físicas, estresse químico e mecânico, distúrbios metabólicos, 

desequilíbrio redox e ausência de oxigênio ou glicose, podem  contribuir para disfunção de 

mecanismos imunes reguladores, causando inflamações agudas ou crônicas, localizadas ou 

sistêmicas (LIEHN; CABRERA-FUENTES, 2015). Na inflamação aguda são liberados 

mediadores como citocinas, prostaglandinas e espécies reativas de oxigênio, que são produzidos 

para proteger as células. As espécies reativas de oxigênio produzidos fisiologicamente, tais 

como o óxido nítrico, radical hidroxilo e o anion superóxido das células do sistema imune ou 

explosão respiratória em neutrófilos, tem papel na defesa contra invasão de patógenos, doenças 

malignas e na  cicatrização de feridas. Nas respostas imunes de longo prazo podem causar 

desequilíbrio homeostático das funções imune reguladoras, levando a danos irreversíveis nos 

tecidos. Espécies reativas de oxigênio também são produzidas por exposição excessiva 

poluentes, drogas, xenobióticos, radiações ionizantes e íons de metais pesados. As biomoléculas 

vitais, como lipídios, proteínas e ácido desoxirribonucleico - DNA, podem sofrer danos 

irreversíveis por intermediários reativos, como espécies reativas de oxigênio (REUTER et al., 

2010).  

Os polifenois são um dos grupos mais importantes de substâncias naturais 

quimioprotetoras e antioxidantes encontrados em dietas humanas, incluindo frutas, vegetais, 

grãos, chá, óleos essenciais, e derivados. Estudos nutricionais epidemiológicos e  clínicos e 

apoiam a evidência de que os compostos fenólicos da dieta contribuam para a saúde humana, 

reduzindo o risco do aparecimento de doenças degenerativas, incluindo cânceres, doenças 

cardiovasculares e distúrbios metabólicos (SCALBERT; JOHNSON; SALTMARSH, 2005). 

Ácido gálico (m-digálico e m-trigálico), galotaninos, quercetina, isoquercetina, mangiferina, 

http://www-sciencedirect-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S2214799316300133?via%3Dihub#!
http://www-sciencedirect-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S2214799316300133?via%3Dihub#!
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ácido elágico e β-glucogalina estão entre os compostos polifenólicos identificados na polpa de 

manga (SCHIEBER; ULLRICH; CARLE, 2000). 

Em um estudo da aplicação do processo “foam mat drying” em polpa de manga Tommy 

Atkins, foram identificados e quantificados um total de 21 compostos fenólicos em polpa de 

manga seca obtida pelo processo. Os compostos do grupo do ácido benzóico foram os mais 

abundantes na polpa liofilizada num total de 44,28 mg / 100 g, os derivados do ácido  ácido 

hidroxicinâmico somaram 20,07 mg / 100 g, e a mangiferina representou 0,22 mg /100 g. A 

ordem de abundância das substâncias fenólicas identificadas e quantificadas foi  p-

hidroxibenzoico (19,08 mg / 100 g), gálico (18,52 mg / 100 g), cafeico (7,76 mg / 100 g), 

derivados do cumárico (6,56 mg / 100 g), ácidos  clorogênicos (5,53 mg / 100 g), protocatecuico 

(3,32 mg / 100 g) e ácidos vanílicos (1,34 mg / 100 g) e a xantona mangiferina (0,22 mg / 100 

g) ( LOBO et al., 2017). Ácido gálico e ácido protocatecuico  exibem a maior capacidade 

antioxidante, provavelmente devido à sua conformação química e quantidade de grupos 

hidroxila (PALAFOX-CARLOS et al., 2012). Na Figura 3 estão mostrados exemplos de ácidos 

fenólicos presentes na manga.  

 

 

Figura 3 : Exemplos de ácidos fenólicos presentes na manga 

 

Em mangas Ubá, analisadas por CLAE acoplada à espectrometria de massas, foram 

encontrados 12,4 ± 0,3 mg /kg de mangiferina, 1,1 ± 0,1 mg / kg de isomangiferina, 2,5 ± 0,2 

mg / kg  de quercetina 3-O-galactosídeo, 6,3 ± 0,4 mg / kg  de  quercetina 3-O-glicosídeo, 1,7 
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± 0,1 mg /kg de quercetina 3-O-xilosídeo, 1,2 ± 0,1 mg / kg  de quercetina 3-O-

arabinopiranosídeo,  1,2 ± 0,1 mg / kg  de quercetina 3-O-arabinofuranosídeo,  0,5 ± 0,1 mg / 

kg  de quercetina 3-O-ramnosídeo, 0,6 ± 0,0 mg / kg  de kaempferol 3-O-glicosídeo e 0,6 ± 0,0 

mg / kg  de quercetina,  inequivocamente identificados, e 1,3 ± 0,0 mg / kg mangiferina galato 

e  4,5 ± 0,0 mg / kg isomangiferina galato identificados por tentativa (RIBEIRO, 2006). 

Os  fenólicos da dieta são antioxidantes in vitro, podendo neutralizar radicais livres 

doando um átomo hidrogênio ou elétron a espécies reativas de nitrogênio, cloro, e oxigênio 

incluindo O2
-, hidroxila, radicais peroxilo , ácido hipocloroso e ácido peroxinítrico. 

Interrompem a propagação das reações em cadeia da autoxidação lipídica como agentes 

eliminadores de radicais livres ou atuam como quelantes de metais para converter 

hidroperóxidos ou pró-oxidantes metálicos em compostos estáveis (REUTER et al., 2010). A 

inativação dos radicais livres está representado na Figura 4.   

 

 

 

Figura 4: Inativação radicais livres por flavonoides – adaptado de 

Procházková; Bousová; Wilhelmová (2011) 

 

A atividade antioxidante in vitro depende da disposição dos grupos funcionais na 

estrutura do núcleo. Tanto a configuração como o número de grupos hidroxila influenciam o 

mecanismo da atividade antioxidante e a posição dos grupamentos hidroxila do anel B é 

determinante na eliminação de espécies reativas de oxigênio. As principais características 

estruturais dos flavonoides necessárias para a eliminação eficiente de radicais são uma estrutura 

de orto-di-hidroxi ou catecol no anel B para deslocalização de elétrons, dupla  ligação entre 

carbono 2 e 3 em conjugação com uma função 4-oxo no anel C favorecendo deslocalização de 

elétrons do anel B, e grupos hidroxila nas posições 3 e 5 proporcionando ligação de hidrogénio 

ao grupo oxo, representadadas na Figura 5 

 

http://www.sciencedirect.com.ez24.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0367326X11000396?via%3Dihub#!
http://www.sciencedirect.com.ez24.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0367326X11000396?via%3Dihub#!
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Figura 5: Características estruturais necessárias para a eliminação de radicais 

livres A: estrutura de orto-di-hidroxi (catecol) no anel B; B: dupla ligação entre 

carbono 2 e 3 em conjugação com uma função 4-oxo no anel C; C: grupos 

hidroxila nas posições 3 e 5. Adaptado de Procházková; Bousová; Wilhelmová 

(2011). 

 
 

Por outro lado, quando uma molécula fenólica perde um elétron ou quando atua como 

agente redutor, a própria molécula se torna um radical, embora relativamente estável. Seus 

intermediários oxidados também podem se tornar pró-oxidantes. A interação entre os polifenóis 

e íons de metais de transição pode levar à formação de pró-oxidantes, e os intermediários 

oxidados ou produtos de oxidação como semiquinonas e quinonas, podem se tornar pró-

oxidantes (REUTER et al., 2010).  

A degradação dos flavonoides é uma combinação de vários mecanismos, dependendo 

das condições operacionais e da matriz alimentar, a presença de oxigênio pode acelerar a 

degradação durante as  etapas do processamento e armazenamento,  através de mecanismo 

oxidativo direto e / ou através da ação de enzimas oxidantes como polifenoloxidase (PPO). 

(IOANNOU et al., 2012).  

 

 

3.3.3 Mangiferina 

 

 

            A mangiferina é uma xantona C-glicosilada com quatro grupos hidroxila aromáticos 

que são considerados cruciais para o seu efeito antioxidante bem como para a sua atividade 

farmacológica. Este xantonoide polifenólico é um dos antioxidantes mais potentes conhecidos, 

principalmente encontrados em muitas famílias de plantas Anacardiaceae e Gentianaceae. A 

mangiferina é distribuída de forma não uniforme em várias partes da mangueira. Está presente 

na casca, nas folhas, e raízes (LAURICELLA et al., 2017). No mesocarpo, seu conteúdo pode 

variar de 0,20 a 2,65 mg / kg de peso seco dependendo da variedade e do estágio de 

http://www.sciencedirect.com.ez24.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0367326X11000396?via%3Dihub#!
http://www.sciencedirect.com.ez24.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0367326X11000396?via%3Dihub#!
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amadurecimento do fruto (HEWAVITHARANA et al., 2013). Bernardini et al. (2005), relatam 

16,2 ± 2,7 mg / kg de mangiferina na polpa de manga Haden, 19,4 ± 0,2 mg / kg de mangiferina 

na polpa de manga Jose, e 4,6 ± 0,1 mg / kg de mangiferina na polpa de manga Tommy Atkins, 

e 1263,20 ± 197,2 mg / kg de mangiferina,  40,30 ± 0,80 mg / kg de isomangiferina e 87,30 ± 

1,50 mg / kg de galato de mangiferina na casca de manga Tommy Atkins. 

Hewavitharana et al. (2013), analisou, em triplicata, dez mangas da cultivar Kensington 

Pride, com características visuais semelhantes, de caixas contendo 25 mangas. Encontrou 

resultados de 0 a 265 mg / 100 g de mangiferina em manga seca. O desvio padrão entre as 10 

mangas foi 139 %, não tendo encontrado nenhuma mangiferina em duas das dez mangas. O 

autor afirma que a grande variabilidade entre as frutas indica que o consumo da mesma 

quantidade de fruta pode não garantir a ingestão da mesma quantidade de substância bioativa. 

Quimicamente, a mangiferina é uma xantona. Seu arranjo estrutural facilita a interação 

com vários receptores de drogas. Os carbonos são numerados de acordo com a convenção 

biossintética que explica por que o anel A (C1-C4) é conhecido como derivado de acetato e 

anel B (C5-C8) como derivado do  chiquimato (EL-SEEDI et al., 2006). A estrutra da 

mangiferina está reprentada na Figura 6. 

 

 

 

Figura 6: Estrutura química da mangiferina 

 

A mangiferina é discutida como um potencial agente bioativo eficaz contra diferentes 

condições fisiopatológicas. Entre vários propriedades bioativas, o seu potencial papel anti-

inflamatório tem sido destacado contra diferentes doenças em vários órgãos. Evidências obtidas 

em modelos in vitro e in vivo sugerem que a mangiferina pode regular a sinalização diferencial 

em diversas vias moleculares, incluindo estresse oxidativo e cascatas de sinalização 

relacionadas à inflamação. Pode suprimir a expressão de várias citocinas pró-inflamatórias e 

inibem a geração de espécies reativas de oxigênio intracelulares em vários órgãos incluindo 

coração, rim, fígado, pulmão. Tem sido utilizada como medicamento popular em diferentes 

partes do mundo, como tratamento alternativo em diversos estados fisiopatológicos. Devido às 

suas várias propriedades, já existem mais de 116 patentes envolvendo a mangiferina e seus 
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derivados.  Existem 31 documentos patenteados relacionados a distúrbios metabólicos 

incluindo diabetes, obesidade, gota, alterações hepáticas, e doenças cardíacas, seguidas por 20 

patentes relacionadas com propriedades cosméticas onde nos quais é usada como ingrediente 

ativo, e muitas outras reinvidicações de patentes baseadas na propriedade inflamatória da 

mangiferina e na eficácia contra a infecções e doenças graves como câncer, doenças auto-

imunes e neurológicas. Poucos produtos à base de mangiferina como Vimang estão 

comercialmente disponíveis. Assim, a evidência sugere que, com sua propriedade pleiotrópica, 

a mangiferina pode emergir como um fármaco terapêutico multipotente (SAHA; 

SADHUKHAN, SIL, 2016). 

 

 

3.3.4 Vitamina C 

 

 

O cientista húngaro Albert Szent-Györgyi, em 1928, isolou a vitamina C, que foi 

chamada de ácido ascórbico porque esta vitamina atua na prevenção e cura do escorbuto. A 

palavra “scurvy” significa boca inchada, ulcerada, que é um sinal típico do escorburto. A 

designação do composto 2-oxo-L-treo-hexo-1,4-lactona-2,3-enodiol ou vitamina C foi mudada 

para ácido ascórbico ou ácido L-ascórbico em 1965 pela Comissão de Nomenclatura 

Bioquímica da IUPAC-IUB. A vitamina C é um derivado de hexose sintetizado por vegetais a 

partir da glicose e da galactose. O homem, outros primatas, alguns morcegos e algumas espécies 

de aves, entretanto, não possuem a enzima L-gulonolactona oxidase que participa da biossíntese 

da vitamina C, sendo necessária a ingestão desta vitamina pela dieta alimentar. A vitamina C 

na forma reduzida é conhecida como ácido ascórbico ou ácido L-ascórbico e na forma oxidada 

como ácido L-dehidroascórbico, mostrados na Figura 7. O ácido L-ascórbico é uma substância 

biologicamente ativa, instável, sensível à oxidação a ácido L-dehidroascórbico, biologicamente 

ativo (TEIXEIRA; MONTEIRO, 2006).  

 

Figura 7 - Estrutura química do ácido ascórbico e dehidroascórbico 
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O ácido L-isoascórbico, também chamado ácido eritórbico, e ácido ascórbico são usados 

como ingredientes em alimentos devido à sua atividade redutora e antioxidativa. São usados 

para inibir o escurecimento enzimático em frutas e vegetais. Nas frutas o ácido ascórbico ocorre 

como L-ascórbico, que pela saída de dois átomos hidrogênio é convertido em ácido 

dehidroascórbico, com aproximadamente a mesma atividade vitamínica, pois é transformado 

em ácido ascórbico no organismo. Nos alimentos, a quantidade de ácido dehidroascórbico é 

substancialmente menor do que do ácido ascórbico, é produzido pela oxidação do ascorbato e 

sua hidrólise leva à formação de ácido 2,3-dicetogulônico, sem atividade. O ácido ascórbico é 

usado em alimentos sob a forma de ácido ascórbico ou sob a forma de ascorbato. O ácido 

ascórbico é susceptível à oxidação, especialmente quando na presença de íons metálicos de 

transição como Cu2+ e Fe3+, exposição à luz, aquecimento, potencial hidrogeniônico - pH, 

concentração de oxigênio e atividade de água, influenciam fortemente a velocidade da reação 

(GREGORY III, 1996). 

Pela sensibilidade da vitamina C e dos carotenoides à luz, ao calor, ao oxigênio e aos 

íons metálicos, a degradação desses nutrientes durante a estocagem, processamento e preparo 

dos alimentos é frequentemente observada, levando à perda de valor nutritivo (OLIVEIRA et 

al., 2010).  

De acordo com Teixeira; Monteiro (2006), os principais fatores que podem afetar a 

degradação da vitamina C em suco de fruta incluem o tipo de processamento, condições de 

estocagem, tipo de embalagem, oxigênio, luz, catalisadores metálicos, enzimas e pH.  As 

reações de degradação da vitamina C em suco de fruta são predominantemente de natureza não-

enzimática, e podem seguir a rota aeróbica e / ou anaeróbica. Em sucos não processados, 

também pode ocorrer degradação do ácido ascórbico pela oxidação enzimática. Em condições 

aeróbicas, o ácido ascórbico é transformado em ácido dehidroascórbico que passa a ácido 2,3-

dicetogulônico produzindo, finalmente, hidroximetilfurfural. O hidroximetilfufural também 

pode ser produzido na reação de açúcares com aminoácidos, levando à formação de compostos 

escuros responsáveis pelo escurecimento do suco. Em condições anaeróbicas, o ácido ascórbico 

decompõe-se em ácido 2,5-dihidro-2-furanóico que passa a dióxido de carbono e furfural. O 

furfural sofre polimerização, e pode se combinar com aminoácidos, contribuindo, também, para 

o escurecimento do suco. Em sucos estocados em embalagem hermeticamente fechadas, a perda 

de vitamina C ao longo da vida de prateleira ocorre principalmente por via anaeróbica. 

Compostos indesejáveis da degradação do ácido ascórbico como furfural e hidroximetilfurfural 

têm sido correlacionados com o escurecimento de sucos de fruta e com a deterioração do sabor 

e da qualidade nutricional. A degradação do ácido ascórbico, as reações de Maillard e de 
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caramelização têm sido associadas a reações de escurecimento em alimentos durante o 

processamento e a estocagem. Em sucos cítricos, o escurecimento não enzimático ocorre devido 

a reações entre ácido ascórbico, aminoácidos e açúcares.  

A vitamina C desempenha papéis importantes no organismo. As funções bioquímicas 

da vitamina C incluem a estimulação de certas enzimas, a biossíntese de colágenos, a ativação 

de hormônios, antioxidante, a desintoxicação da histamina, as funções de fagócitos, leucócitos, 

a formação de nitrosamina, e hidroxilação de prolina, entre outros (WALINGO, 2005). A 

vitamina C está envolvida na síntese de neurotransmissores, como a norepinefrina obtida a 

partir da dopamina e a serotonina, obtida pela conversão de triptofano em 5-hidroxitriptofano. 

A vitamina C é essencial para oxidação da fenilalanina e tirosina e para a conversão de folacina 

em ácido tetrahidrofólico. Esta vitamina também facilita a absorção de minerais como ferro e 

zinco e auxilia a eliminação de metais como chumbo e níquel (TEIXEIRA; MONTEIRO, 

2006). Na saúde humana, a vitamina C  tem sido associada à redução da incidência de câncer e 

pressão sanguínea, imunidade, metabolismo de drogas e excreção urinária de hidroxiprolina, 

bem como a regeneração tecidos. Esta vitamina é necessária para um bom metabolismo das 

drogas no organismo pelo fígado. Os dados epidemiológicos revelaram o papel preventivo e 

curativo da vitamina C em certas condições de doença, embora as controvérsias ainda 

persistam. A vitamina C é eficaz na proteção contra lesões oxidativas nos tecidos. Também 

suprime a formação de agentes cancerígenos, como nitrosaminas. Existe uma relação inversa 

entre a pressão arterial e a vitamina C plasmática. A vitamina C tem um efeito de redução na 

pressão arterial, especialmente na pressão arterial sistólica. Baixos níveis de vitamina C 

plasmática estão associadas com congestionamento cerebral (WALINGO, 2005).  

A degradação do ácido ascórbico não é uma função linear do pH porque as suas várias 

formas iônicas diferem na susceptibilidade à oxidação. Nos alimentos a oxidação dependente 

do pH é principalmente governada pela concentração relativa de espécies AH2  e AH-, que é 

governada pelo pH (pKa 4,04). A presença de concentrações significantes de A2- aumenta a 

velocidade de reação em pH >8 (GREGORY III, 1996). 
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3.4  POLPA, SUCO CONCENTRADO LÍQUIDO E NÉCTAR DE MANGA 

 

 

Polpa ou purê de manga é o produto não fermentado e não diluído, obtido da parte 

comestível da manga (Mangifera indica, L.), através de processo tecnológico adequado, com 

teor mínimo de sólidos totais de 14 g / 100 g, de cor amarela, sabor doce, levemente ácido, com 

aroma próprio de manga, com mínimo de sólidos solúveis de 11,00 ºBRIX, pH de 3,3 a 4,5, 

acidez total mínima de 0,32 g / 100g expressa em ácido cítrico, e no máximo 17,00 g de açúcares 

totais naturais da manga (BRASIL, 2000).  

Para a produção de purê de manga,  frutas maduras são selecionadas e descascadas, ou 

não se possível, mas algumas vezes indispensável, dependendo das cultivares utilizadas. A 

casca é removida manualmente, por vapor, lixiviação ou congelamento.  Para a obtenção da 

parte comestível, são utilizadas telas. Enzimas de liquefação são usadas para melhorar a 

produção de suco. A polpa é acidificada e desaerada antes do tratamento térmico para evitar 

danos oxidativos. Após a separação da polpa, o purê é pasteurizado, resfriado, embalado 

assépticamente e congelado. O soro é concentrado a vácuo  até 70 °BRIX, recombinado com a 

polpa fibrosa e homogeneizado. Em purê de manga concentado, com 29,4° BRIX, cinco 

glicosídeos de quercetina e um glicosídeo de kaempferol foram identificados. Os glicosídeos 

de flavonol predominantes foram quercetina 3-galactosídeo (22,1 mg / kg, quercetina 3-

glicosídeo (16 mg / kg, e quercetina 3-arabinosídeo (5 mg / kg). Entre os ácidos fenólicos, o 

ácido gálico foi predominante com 6.9 mg / kg. Do C-glicosídeo mangiferina foram 

quantificados 4.4 mg / kg. Foi também identificado um galotanino com uma unidade de glicose 

e quatro unidades de ácido gálico (SCHIEBER; ULLRICH; CARLE, 2000).  

A pasteurização pode ser feita em tacho encamisado, em pasteurizador tubular ou em 

trocadores de calor de superfície raspada. A maioria das frutas é ácida, permitindo que o 

tratamento térmico seja brando, em temperaturas menores que 100 ºC. A combinação ideal de 

tempo e temperatura durante o processamento térmico tem por objetivo reduzir a carga 

microbiana e preservar as características físicas, químicas, nutricionais e sensoriais da fruta. 

Após a pasteurização, a polpa é encaminhada para o envase utilizando dosadora, a embalagem 

é fechada por termo selagem, e levada a um túnel de congelamento à temperatura de - 40 ºC 

por até 24 horas para o congelamento rápido da polpa, impedindo alterações químicas e 

microbiológicas, e evitando a formação de camadas (estratificação) durante o congelamento. O 

armazenamento é feito em câmaras de armazenamento à temperatura de -18 a 20 ºC 

(ROSENTHAL et al., 2003). 
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Suco tropical é o produto obtido pela dissolução, em água potável, da polpa da fruta 

polposa de origem tropical, por meio de processo tecnológico adequado, não fermentado, de 

cor, aroma e sabor característicos da fruta, submetido a tratamento que assegure sua 

conservação e apresentação até o momento do consumo. Suco tropical de manga é a bebida não 

fermentada, obtida pela dissolução, em água potável, da polpa da manga (Mangifera indica, 

L.), por meio de processo tecnológico adequado, de  cor variando de amarela a alaranjada;  com 

sabor e aroma próprios, devendo conter  no mínimo 60 g / 100g de polpa de manga quando 

adoçado ou 50 g / 100g de polpa de manga quando não adoçado, 10 ºBRIX de sólidos solúveis 

a 20 ºC quando adoçado e 11 ºBRIX , quando não adoçado, acidez total expressa em ácido 

cítrico de 0,3 g / 100 g quando adoçado e 0,20 g / 100 g quando não adoçado, e açúcares totais 

no máximo 14,00 g / 100g quando adoçado e no mínimo 8,00 g / 100g quando não adoçado 

(BRASIL, 2003 a). O processamento do suco é similar ao da polpa ou purê, se diferenciando 

na etapa de despolpamento, na qual são adicionados 5% de água ou suco refinado, respeitando 

os limites do PIQ. Nessa fase, desintegra-se a fruta, deixando-se a semente limpa, e a polpa 

pode ser separada da semente, da casca e das fibras por centrifugação ou por prensagem, por 

meio de peneiras em série com diâmetros da malha de 0,8 mm, 0,6 mm ou 0,5 mm. Para refinar 

o suco, pode ser usado uma peneira de malha menor do que 0,5 mm. O processo de desaeração 

previne a oxidação de substâncias bioativas. Após a extração e refino, o suco segue para os 

tanques de formulação, na qual são ajustadas as características físico-químicas mediante a 

adição de acidulante e dos preservativos benzoato e metabissulfito de sódio ou potássio, nas 

quantidades recomendadas pela legislação. Em seguida, é feita a homogeneização, com o 

objetivo de reduzir as partículas em suspensão, que se dividem, a uma pressão de 100-150 kg / 

cm2, e se dispersam, melhorando a aparência do suco. Posteriormente, o suco recebe um pré-

aquecimento a 50 °C, que remove o ar, eliminando o oxigênio dissolvido no suco, promovendo 

um bloqueio nas reações químicas de oxidação da vitamina C, e redução da formação de 

espuma. Após da desaeração, o suco sofre o tratamento térmico, seguindo os próximos passos 

de acordo com o método escolhido para conservação do produto (RAMOS; SOUSA; 

BENEVIDES, 2004). 

Néctar de manga é a bebida não fermentada, obtida da dissolução, em água potável, da 

parte comestível da manga e açúcares, destinado ao consumo direto, podendo ser adicionado 

de ácidos. O néctar de manga deve ter a cor variando de amarela a alaranjada, sabor 

característico, aroma próprio, devendo conter no mínimo 40% (m/m) de polpa de manga ou 

suco de manga, 10 ºBrix a 20 °C; 0,2 g / 100 g de acidez em ácido cítrico, 7 g / 100 g de açúcares 

totais (BRASIL, 2003).  
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Os néctares de manga são produzidos a partir de polpa de manga pasteurizada obtida no 

período da safra (VASQUEZ-CAICEDO; SCHILLING; CARLE, 2007). Para que seja possível 

armazenar, a polpa deve ser pasteurizada após o despolpamento e as enzimas polifenol oxidases 

e peroxidases são inativadas pelo calor, com o objetivo de evitar o escurecimento enzimático, 

além de garantir estabilidade microbiológica (VASQUEZ-CAICEDO; NEIDHART; CARLE, 

2004). Além disso, a liquefação enzimática da pectina deve ser aplicada para garantir 

propriedades de fluxo e características sensoriais apropriadas (JANSER, 1997). Sendo assim, o 

produto final já terá passado vários tratamentos, descascamento, inativação térmica de enzimas 

antes da liquefação da polpa, pasteurização do purê, e do produto final (DUBE at al., 2004).  

Embora sejam inevitáveis, os tratamentos térmicos afetam as propriedades nutricionais 

de purês e concentrados, por diminuição do teor de carotenoides com atividade pró vitamina A, 

particularmente todo trans-β-caroteno, que é oxidado na presença de radicais livres produzindo 

epóxi, hidroxi, e carbonil compostos (YANISHLIEVA; AITZETMULLER; RANEVA, 1998), 

e fragmentos moleculares como β-ionona; 5,6 epóxis-β-ionona associados com aroma 

(WACHE et al., 1998).   



 

 

4 METODOLOGIA 

 

 

4.1 OBTENÇÃO DE PADRÃO DE CAROTENOIDE PRESENTE NA MANGA, A PARTIR 

DE PIMENTÃO AMARELO  

 

 

Com o objetivo de obter carotenoide a ser usado como padrão para análise de produtos 

de manga, procedeu-se ao isolamento de violaxantina. Porém, considerando que o pimentão 

amarelo é uma fonte mais abundante desta substância, com 31 µg / g (BRASIL, 2008), 27.1–

36.6 μg / g (AZEVEDO-MELEIRO; RODRIGUEZ-AMAYA, 2009) do que a manga com 22 

µg / g (BRASIL, 2008), optou-se pelo uso do pimentão amarelo nesta etapa. Os carotenoides 

de pimentão amarelo foram obtidos por cromatografia em coluna aberta (CCA) pelo método 

descrito por RODRIGUEZ-AMAYA (2001), e por cromatografia líquida de alta eficiência 

(CLAE) em escala de micro extração, conforme descrito por PACHECO et al. (2014).  

Para obtenção extrato de pimentão amarelo foram pesados e triturados em 

liquidificador, 415 g de pimentões amarelos lavados e secos, cortados em pedaços de 1 a 2 cm 

com auxílio de faca de aço inoxidável, sem sementes, pedúnculos e porções esverdeadas. Foram 

triturados em liquidificador com 8 g de CELITE®, 200 mL de acetona resfriada e 100 mg de 

butilhidroxitolueno como conservante. Esse extrato permaneceu a 4 °C por 14 dias, na ausência 

de luz, e foi filtrado a vácuo. O resíduo da filtração foi macerado com 250 mL de acetona por 

35 dias a 4 °C. Os filtrados reunidos foram extraídos em funil de decantação, com 8 porções de 

50 mL de éter de petróleo. O extrato etéreo foi saponificado com 50 mL de hidróxido de 

potássio 10% em metanol, na ausência de luz, por 24 horas. Após a saponificação, o álcali foi 

recolhido em outro funil de decantação e lavado com éter de petróleo, e a camada etérea foi 

lavada com três porções de 20 mL de água ultrapura. As camadas etéreas obtidas da extração e 

da lavagem foram reunidas, e após filtração sobre de sulfato de sódio anidro, o éter de petróleo 

foi evaporado a 33 °C, em evaporador rotativo, até o volume de aproximadamente 4 mL. Esse 

extrato foi armazenado na temperatura de -18 ºC até momento da análise de determinação do 

perfil de carotenoides por cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE), e isolamento de 

padrões por cromatografia em coluna aberta (CCA).  
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4.2 ISOLAMENTO DE VIOLAXANTINA POR CCA 

 

 

Para empacotamento da coluna aberta foram preparadas 30 g de uma mistura 1:1 de 

CELITE® e óxido de magnésio, homogeneizada por agitação num frasco plástico, que foi 

ativada em estufa a 105 °C por 24 horas. Numa coluna aberta de 25 cm, conectada a uma bomba 

de vácuo, foram colocados 10 mL de uma mistura com 18% de acetona em éter de petróleo, 

sobre a qual foi adicionada uma pasta preparada com a mistura adsorvente de CELITE® e óxido 

de magnésio em 100 mL de éter de petróleo, deixada em contato por 24 horas a 4 °C. A 

compactação da fase estacionária foi auxiliada por batidas leves na coluna com auxílio de um 

bastão de vidro com a ponta protegida por 5 cm de mangueira de silicone, e acionamento da 

bomba de vácuo, que permaneceu ligada por aproximadamente 2 horas. No topo da coluna foi 

adicionada uma camada de 1 cm de sulfato de sódio anidro. Como fase móvel foram utilizados 

aproximadamente 50 mL da mistura de acetona 18% em éter de petróleo. Segundo Rodriguez-

Amaya (2001), a CCA deve ser desenvolvida com  50 mL de misturas de  acetona em éter de 

petróleo a 2%, 5 %, 8%, 10%, 15% e 20%, porém, algumas das misturas de solventes podem 

ser eliminadas, adicionando-se apenas a mistura específica para o carotenoide de interesse. A 

cromatografia foi desenvolvida em ambiente com iluminação reduzida, e a coluna envolvida 

em papel alumínio. Sobre a camada de sulfato de sódio anidro foram aplicados 600 µL do 

extrato obtido com auxílio de uma pipeta. A eluição da violaxantina foi monitorada visualmente 

observando a migração da banda, que foi recolhida em um bécher. O fim da coleta foi 

considerado quando houve clareamento do efluente da coluna. A banda recolhida foi transferida 

para um balão volumétrico de 5 mL e o volume foi completado com acetona. A quantidade de 

violaxantina obtida da coluna foi calculada diluindo 200 µL da solução do extrato da coluna 

em acetona, em 5 mL de etanol grau espectrofotométrico, e leitura em espectrofotômetro 

Shimadzu UV 2600, considerando o valor da absortividade molar da violaxantina em etanol 

(E1%
1cm = 2550) no comprimento de onda de 450 nm (RODRIGUEZ-AMAYA, 2001).  

 

 

4.2.1 Perfil cromatográfico do extrato de pimentão amarelo utilizado para isolamento de 

violaxantina por CCA 

 

 

O perfil cromatográfico do extrato foi obtido pela injeção de 20 µl do extrato diluídos 

em 5 mL de acetona grau CLAE e filtrados em membrana de politetrafluoretileno - PTFE de 
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0,22 µm.  As análises por CLAE foram conduzidas em equipamento marca Shimadzu equipado 

com bomba quaternária LC-20AT, auto-amostrador SIL-20AC, detector de arranjo de diodos 

SPD-M20A, forno CTO-20AC, controlados pelo software LC Solution versão 2010. A 

separação cromatográfica foi realizada em coluna YMC C30 Carotenoid 250 x 4,6 mm x 5μm, 

a 33ºC, com eluição em modo gradiente de éter metil terc-butílico (Fase B) e metanol (Fase A), 

iniciando-se com 20 % de B, e de 0 - 15 min 25 % B linear; 15 – 15,05 min 85 % B linear; 

15,05 – 16,50 min 90 % B linear; 16,50 - 16,55 min 90 % B isocrático; 16,55 – 28 min 90 - 

20 % B linear.; com fluxo de 0,8 mL / min (PACHECO, 2009). Foram utilizados solventes grau 

CLAE. 

 

 

4.3 OBTENÇÃO DE PADRÃO DO PIMENTÃO AMARELO POR CLAE EM ESCALA DE 

MICRO EXTRAÇÃO 

 

 

Para obtenção do extrato foram pesados 35 g de polpa de pimentão amarelo cortados 

em pedaços de aproximadamente 1cm, sem sementes, pedúnculos e porções esverdeadas. 

Foram triturados em grau de porcelana com 3 g de CELITE®, 20 mL de acetona resfriada e 

100 mg de butilhidroxitolueno. O extrato foi filtrado a vácuo, e o resíduo da filtração foi 

extraído com mais quatro porções de 20 mL de acetona. Os filtrados reunidos foram extraídos, 

em funil de decantação, com 120 mL de éter de petróleo divididos em seis porções. O extrato 

etéreo foi saponificado como descrito em 4.1, e evaporado a 33 °C em evaporador rotativo até 

aproximadamente 5 mL. Após o armazenamento a -18 °C por 12 dias foi observada uma 

floculação, eliminada pela tomada da parte líquida e filtração em membrana de 0,22 µm, 

desprezando-se o precipitado. Desse filtrado foram pipetados 50 µL que foram evaporados ao 

ar, e o resíduo foi solubilizado em 5 mL de acetona, e foram injetados 50 µL no sistema de 

CLAE já descrito. 

 

4.3.1 Perfil cromatográfico do extrato de pimentão amarelo e coleta de padrão por CLAE 

 

 

Foram usados dois sistemas. O primeiro deles foi o sistema cromatográfico proposto 

por Lobo (2013), utilizando a coluna YMC C30 Carotenoid 250 x 4,6 mm x 5μm, a 33ºC, e 

metanol : acetato de amônio (0,1 mol / L; pH 7,0) 90 : 10 como fase A, e éter metil-terc-butílico 
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como fase B, em gradiente de eluição de 0 – 2,00 min 5% B isocrático; 2,05 – 10,00 min 25 % 

B linear; 10,05 – 40,00 min 55 % B linear; 40,05 - 45,00 min 90 % B linear, com fluxo de 0,6 

mL/min. E o segundo foi o sistema utilizado em 4.2.1,  descrito por Pacheco (2009). A coleta 

manual foi efetuada mediante a interrupção do fluxo do resíduo da separação cromatográfica, a 

aproximadamente 3 cm da saída do detector, e recebimento do resíduo em “vial” âmbar, com 

monitoramento visual dos sinais previamente avaliados nos seus comprimentos de máximos de 

absorção no UV. Imediatamente à coleta, o padrão isolado foi injetado para identificação 

através da observação dos comprimentos de onda máximos de absorção a 450 nm. 

 

 

4.4 PRODUTOS DE MANGA 

 

 

A coleta de amostras de produtos industrializados de manga foi feita de modo a 

representar a composição dos alimentos como oferecidos aos consumidores, mediante a 

aquisição no mercado de Niterói, no mês de janeiro de 2017, conforme expostos à venda. Foram 

estudados polpa de manga congelada, concentrado líquido para refresco de manga em 

embalagem PET, e néctar misto de maçã e manga em embalagem acartonada, de mesmo lote, 

mês a mês, por quatro meses consecutivos. Os produtos analisados foram fabricados no Brasil.  

A polpa de manga apresentava-se embalada em sacos plásticos transparentes, sob a 

forma de sachês, contidos em embalagem primária do mesmo material, com rótulo em 

português e traduzido para os idiomas inglês, italiano, francês, espanhol, alemão e japonês, com 

indicação da importadora japonesa do produto, portanto, um produto para exportação. Constava 

instrução com a indicação de preparo usando um sachê de 100 g de polpa mais um copo de 200 

mL de água ou leite, perfazendo um total 300 mL, com porção de referência de 200 mL 

contendo 66,7 g de polpa. O rótulo indicava produto pasteurizado, sem adição de conservantes 

químicos, e orientação para armazenamento à temperatura de - 18 °C ou menos. Foi adquirida 

tendo como data de fabricação 09/08/2016 com prazo de validade até 09/08/2018, portanto, as 

análises foram iniciadas quando restavam 15 meses de prazo de validade. 

O néctar apresentava-se em embalagem acartonada com 200 mL, com rótulo em 

português e traduzido para o idioma inglês, sem conservantes, com a indicação de consumir 

imediatamente após aberto, contendo como ingredientes água, suco de manga, açúcar, suco 

concentrado de maçã, acidulante ácido cítrico, estabilizante goma xantana, antioxidante ácido 

ascórbico, aromatizante aroma natural, como corante extrato natural de caroteno, e 
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antiespumante. Foi adquirido com prazo de validade 13/08/2017, sem especificação da data de 

fabricação, e as análises foram iniciadas quando restavam 4 meses de prazo de validade. 

O concentrado líquido para refresco de manga apresentava-se em embalagem PET com 

500 mL, com rótulo em português, contendo a indicação de preparo utilizando um copo do 

concentrado mais três copos de água, para obtenção de 23,50 % de polpa após diluição. A 

orientação de conservação do rótulo era “na geladeira” até dez dias após aberto, e como 

ingredientes constavam polpa de manga, água potável, acidulante ácido cítrico, conservadores 

benzoato e metabissulfito de sódio, corante betacaroteno, e aroma natural de manga. Foi 

adquirido tendo como prazo de validade 15/11/2017, sem especificação da data de fabricação, 

no início das análises restavam 7 meses para o final desse prazo. Durante o estudo os produtos 

foram mantidos a 22° C em presença de luz, exceto a polpa congelada que foi mantida a -18°C, 

desde o momento da chegada no laboratório.  

 

 

4.5 DESENHO EXPERIMENTAL E ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

Em cada tempo de análise, denominado T, foram avaliadas 3 embalagens de cada 

produto, em duplicata, totalizando seis análises. Dessa forma, resultados do T1 significam 

resultados das análises iniciais, resultados do T2 significam resultados das análises realizadas 

um mês após o T1, resultados do T3 significam resultados das análises realizadas dois meses 

após o T1, e resultados do T4 significam resultados das análises realizadas três meses após o 

T1. Durante o experimento foram analisados os conteúdos dos carotenoides totais, fenólicos 

totais, mangiferina, vitamina C, e a atividade antioxidante. Os resultados obtidos foram 

submetidos à análise de variância ANOVA e ao teste de Dunnett para comparações múltiplas 

em relação ao T1, utilizando o programa GraphPad Prism 7. Para todos os testes foi considerada 

significância estatística p ≤ 0,05.  

 

 

4.6 CARACTERIZAÇÃO DAS AMOSTRAS 

 

  

As análises de açúcares totais, redutores e não redutores, densidade, sólidos solúveis, 

acidez titulável, e pH dos produtos comerciais a base de manga foram realizadas de acordo com 

métodos do Instituto Adolfo Lutz (SÃO PAULO, 2008). 
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4.7 DETERMINAÇÃO DO TEOR DE CAROTENOIDES TOTAIS EM PRODUTOS DE 

MANGA POR ESPECTROFOTOMETRIA NO UV 

 

 

Para análise dos produtos comerciais de manga, os extratos de carotenoides foram 

preparados como descrito por PACHECO et al. (2014), em escala de microextração. Foram 

utilizados aproximadamente 300 mg da amostra pesados em micro tubos de 2 mL tipo 

Eppendorf, e foram adicionados de 1 mL de acetona grau espectrofotométrico com 0,1% de 

butilhidroxitolueno e 20 mg de Celite®. A mistura foi agitada em vórtex por 4 minutos, e 

centrifugada a 6.000 rpm por 4 minutos, em centrífuga Eppendorf, e o sobrenadante foi 

transferido quantitativamente para uma bureta de 25 mL, contendo 5 mL de uma solução 

contendo 5% de éter etílico em éter de petróleo. O resíduo da extração sofreu mais duas a cinco 

extrações com 0,5 mL de acetona até a descoloração total. O resíduo de acetona da camada 

etérea foi removido pela lavagem com três porções de 5 mL de água. O volume da camada 

etérea na bureta foi registrado, e o teor de carotenoides foi determinado por espectrofometria 

no UV a 450 nm, conforme descrito em 4.2, e foi expresso em mg de β-caroteno / 100g.   

 

 

4.8 DETERMINAÇÃO DO TEOR DE COMPOSTOS FENÓLICOS TOTAIS 

 

 

O teor de compostos fenólicos totais foi determinado utilizando o reagente de Folin-

Ciocalteau (SINGLETON; ROSSI, 1965). O reagente consiste de mistura dos ácidos 

fosfomolibídico e fosfotunguístico, que são reduzidos pelos compostos fenólicos formando 

complexo de cor azul. 

Em tubos de ensaio, foram colocados 500 µL de extratos hidroacetônicos e 2,5 mL do 

reagente de Folin-Ciocalteau, marca Proquimios, diluído 1:10 em etanol grau 

espectrofotométrico. Após 10 minutos, 2 mL de solução de carbonato de sódio 7,5 % foram 

adicionados, e os tubos foram mantidos a temperatura ambiente por 60 minutos ao abrigo da 

luz.  Decorrido o tempo de repouso, as leituras foram realizadas a 765 nm em espectrofotômetro 

Shimadzu UV 2600. O teor de fenólicos totais foi calculado utilizando curva de calibração 

construída com soluções padrão de ácido gálico de 1 a 75 μg / mL, e expressos como mg de 

ácido gálico em 100 g de amostra.  
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4.9 DETERMINAÇÃO DO TEOR MANGIFERINA 

 

 

Para a identificação e quantificação de mangiferina, foi utilizado o procedimento por 

CLAE descrito por VERZA et al. (2007), com modificações.  

Para a preparação do extrato, foram pipetados 500µL de polpa de manga em 5 mL de metanol 

70% em água ultrapura foram submetidos ultrassom por 30 minutos na ausência de luz. O 

extrato foi filtrado em membrana de 0,45 µm e injetado no sistema cromatográfico. As análises 

foram conduzidas no cromatógrafo líquido de alta eficiência Shimadzu, equipado com detector 

de arranjo de diodos SPD-M20A, desgaseificador DGU-20A, bomba LC-20AT, auto-

amostrador SIL-20AC, e forno CTO-20AC. O processo cromatográfico foi obtido com uma 

coluna C 18, Shim-pack VP-ODS (5 µm, 25 x 4,6 mm), equipada com pré-coluna Shim- pack 

GVP-ODS (5 µm, 1 x 4,6 mm),  utilizando como fase móvel de ácido fosfórico 0,1 % em água 

(Solvente A) e acetonitrila (Solvente B), com gradiente de eluição iniciando-se com 10% de B, 

e  de 0 - 25 min 25% B linear;  25 - 30 min 25 % B ; 30 - 37 min 35 % B linear; 37 - 40 min 

35 % B; 40 - 47 min 40 % B linear; 47 - 50 min 40 % B; 50 - 55 min 10 % B linear; 55 - 60 

min 10 % B. O fluxo da fase móvel utilizado foi 1,0 mL / minuto, a temperatura de 27 °C. A 

identificação da mangiferina foi realizada através da comparação entre os espectros de absorção 

no UV a 258 nm (BHUVANESWARI, 2013) e entre os tempos de retenção do sinal 

cromatográfico de mangiferina no extrato com da solução padrão de mangiferina Sigma-

Aldrich.  Para quantificação, uma curva de calibração com soluções de mangiferina padrão nas 

concentrações de 2,1 a 268,0 µg / 100 mL. Os resultados foram expressos em mg de mangiferina 

por 100 gramas amostra.   

   

 

4.10 DETERMINAÇÃO DO TEOR DE VITAMINA C  

 

 

Foi utilizado o método de Tillmans (SÃO PAULO, 2008), que se baseia na redução do 

2,6-diclorofenolindofenol-sódico pelo ácido ascórbico, em meio ácido de uma solução de ácido 

metafosfórico.  O teor de vitamina C foi expresso em mg de vitamina C por 100 g de amostra. 
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4.11 DETERMINAÇÃO DA CAPACIDADE ANTIOXIDANTE PELO MÉTODO 2,2’-

AZINO-BIS (3-ETILBENZOTIAZOLINA-6-ÁCIDO SULFÔNICO (ABTS)  

 

 

A capacidade de sequestrar o radical ABTS•+ (2,2’azinobis-(3ethylbenzthiazoline-6-

sulfonic acid) foi determinada pelo método descrito por RE et al. (1999), com modificações. O 

método baseia-se na descoloração do radical catiônico ABTS•+, de cor verde-azulada, quando 

é capturado pelas substâncias redutoras da amostra. O radical foi previamente obtido pela 

reação de uma solução aquosa 7 mM de ABTS•+ com uma solução aquosa 2,45 mM de 

persulfato de potássio.  A mistura foi mantida ao abrigo da luz, a temperatura ambiente por 16 

horas e, no momento da análise, foi diluída em álcool etílico até obtenção de absorbância de 

0,7± 0,02, a 734 nm. O meio reacional foi mantido a 37 °C em ambiente escuro durante a 

análise. Foram colocados 30 µL de extrato hidroacetônico e 3 mL da solução de ABTS•+ diluído 

em tubo de ensaio, agitados em vórtex, e após 6 minutos, foi realizada a leitura em 

espectrofotômetro Shimadzu UV 1600, utilizando álcool etílico como branco. Foi construída 

uma curva de calibração com soluções do padrão Trolox (6-hydroxy-2,5,7,8-

tetramethylchroman-2-carboxylic acid) em concentrações de 0,02 a 1,50 mM. Os resultados 

foram expressos como atividade antioxidante em mM equivalentes de Trolox por 100 g de 

amostra.

  



 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

5.1 ISOLAMENTO DE VIOLAXANTINA POR CCA  

 

 

A violaxantina é o carotenoide não precursor de vitamina A presente na manga 

(RODRIGUEZ-AMAYA, 2001), cuja análise nos produtos de manga, em conjunto com outros 

carotenoides, é de nosso interesse.  Entretanto, a dificuldade de encontrar o padrão comercial 

no Brasil e o custo da compra no exterior induziu a tentativa de isolamento dos padrões de 

carotenoides presentes na manga.   Porém,  nessa etapa foi escolhido como fonte de violaxantina 

o pimentão amarelo, por representar uma fonte mais abundante  de violaxantina. Segundo 

Bianchini; Penteado (1998), o pimentão amarelo da variedade Amador Híbrido apresentou 3,99 

± 1,59 µg / g de violaxantina, o Zarco Híbrido apresentou 2,22 ± 0,45 µg / g e o Sunboy Híbrido, 

1,54 ± 0,98 µg / g.  Foram obtidos 63 µg de violaxantina isolados de uma única coluna a partir 

de 30 gramas do fruto maduro, eluindo com mistura contendo 18% de acetona em éter de 

petróleo (PACHECO, 2009).  

Na Figura 8 pode ser observada uma banda de coloração amarela menos intensa na 

porção mais baixa da coluna, eluída primeiramente, e uma banda superior de cor amarela 

intensa. A banda mais clara foi recolhida em erlenmayer, com auxílio de vácuo, até o fim do 

gotejamento. O uso do vácuo determinou a obtenção de solução já bastante concentrada de 

violaxantina em volume muito reduzido, o qual foi levado a 3 mL em balão volumétrico com 

acetona e utilizado para determinação do rendimento e determinação do perfil cromatográfico 

por CLAE. 

 

 

  

Figura 8: Isolamento de carotenoide de pimentão amarelo por CCA. 

Fonte: Acervo pessoal 
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Com 415 g de pimentão foi possível  obter 1,29 mg  de violaxantina, calculados por 

espectrofotometria no UV considerando E1%
1cm = 2550, utilizando como branco 200 µL de 

acetona em 5 mL de etanol.  A varredura do espectro de 300 a 550 nm mostrou máximos de 

absorção em 414, 438 e 468 nm, que estão similares aos máximos de absorção de 414, 436, e 

466 nm relatados por Pott; Breithaupt; Carle (2003), para cis-violaxantina.  

O carotenoide isolado foi armazenado à temperatura de -18 °C para análise 

cromatográfica posterior. Devido à instabilidade característica dos carotenoides, o isolado 

armazenado degradou-se, assim como também o primeiro extrato de pimentão obtido. Por 

maior simplicidade da técnica, optou-se pela obtenção de padrão no resíduo da CLAE de um 

segundo extrato, por coleta manual. 

 

5.1.1 Perfil cromatográfico do extrato de pimentão amarelo utilizado para isolamento de 

violaxantina por CCA 

 

 

O cromatograma obtido pela injeção do extrato de pimentão amarelo diluído em acetona 

está representado na Figura 9.  

 

 

 

Figura 9: Perfil cromatográfico do extrato de pimentão amarelo obtido por CCA 
 

O perfil cromatográfico apresentou similaridade com o cromatograma obtido por 

Pacheco (2009), com exceção para um quinto sinal identificado como β-caroteno, não 

observado nesse estudo. Foram obtidos quatro sinais, aqui denominados como picos, e os 

máximos de absorção no UV determinados por CLAE / DAD estão representados na Tabela 1. 
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Tabela 1: Carotenoides de pimentão amarelo obtidos por CCA 

  

TEMPO DE 

RETENÇÃO 

(MIN) 

Λ MÁXIMO (NM) PROVÁVEL IDENTIDADE REFERÊNCIA  

 

 

 

9,681 414, 438, 468 Cis-violaxantina   POTT; BREITHAUPT; 

CARLE (2003) 

 

9,957 399, 421, 448 Isômero de luteoxantina   

 

ou 

 

               neocromo 

MERCADANTE; 

RODRIGUEZ-AMAYA; 

BRITTON (1997) 

 

POTT; BREITHAUPT; 

CARLE (2003) 

 

10,310  Não identificado  

 

 

10,667 443, 470 Luteína   RODRIGUEZ-AMAYA 

(2001) 

 

 

Os espectros de absorção dos picos identificados como violaxantina, isômero de 

luteoxantina ou neocromo e luteína obtidos por CLAE/DAD estão na Figura 10. 
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A 

 

B 

 

 

C 

 

Figura 10: Espectros de absorção da cis-violaxantina (A), isômero de 

luteoxantina ou neocromo (B) e luteína (C) 
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5.2 ISOLAMENTO DE CAROTENOIDES POR CLAE EM ESCALA DE MICRO 

EXTRAÇÃO A PARTIR DE EXTRATO DE PIMENTÃO AMARELO E PERFIL 

CROMATOGRÁFICO  

 

 

Para o isolamento de carotenoides de pimentão amarelo em escala de microextração, a 

preparação do extrato com 35 g do fruto sem casca, permitiu o esgotamento da cor amarela pela 

trituração da matriz adicionada de Celite®, com o éter de petróleo.  

A etapa de saponificação é um meio eficaz para remover clorofilas e lipídios indesejados 

pois os carotenoides nas frutas em geral se apresentam esterificados, evitando interferência na 

separação cromatográfica e preservação da vida da coluna, embora a saponificação e as 

lavagens posteriores possam resultar em perdas de carotenóides, especialmente xantofilas 

(RODRIGUEZ-AMAYA; KIMURA, 2004).  

O sistema proposto por Lobo (2013), utiliza a adição de acetato de amônio à fase móvel 

com objetivo de melhorar a seletividade. Com esse sistema, o cromatograma apresentou-se com 

boa resolução entre os picos, que foram estreitos e sem deformações, facilitando a coleta 

manual. A Figura 11 apresenta o perfil cromatográfico do extrato de pimentão amarelo obtido 

com esse sistema. 
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Figura 11: Perfil cromatográfico do extrato de pimentão amarelo obtido por 

CLAE 
 

 

Os tempos de retenção, e máximos de absorção a 450 nm e identificação estão 

representados na Tabela 2. 
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Tabela 2:  Carotenoides de pimentão amarelo obtidos por HPLC em esacala de microextração 

 

 
TEMPO DE 

RETENÇÃO 

(MIN) 

Λ MÁXIMO (nm)              IDENTIDADE REFERÊNCIA  

20,44 417, 441, 470 Violaxantina dibutirato  POTT; BREITHAUPT; 

CARLE (2003) 

 

25,72 416, 439, 469 Violaxantina   MERCADANTE; 

RODRIGUEZ-AMAYA; 

BRITTON (1997). 

CABRERA et. al.  (2017) 

 

26,39 399, 421,448 Isômero de luteoxantina   

 

 

         ou neocromo 

MERCADANTE; 

RODRIGUEZ-AMAYA; 

BRITTON (1997). 

CABRERA et. al.  (2017) 

 

 

POTT; BREITHAUPT; 

CARLE (2003) 

 

27,30 416, 439, 468 Todo-trans neoxantina  MERCADANTE; 

RODRIGUEZ-AMAYA; 

BRITTON (1997) 

 

28,80 445, 472 Luteína   RODRIGUEZ-AMAYA, 

(2001) 

 

29,71 445, 473 Cis-β-criptoxantina  MERCADANTE; 

RODRIGUEZ-AMAYA; 

BRITTON (1997) 

 

  

 

Do material obtido por coleta manual entre os tempos de retenção de 19 a 25 minutos, 

foram injetados 300 µL. O pico obtido no cromatograma dessa injeção, com tempo de retenção 

de 24 minutos apresentou 99 % de pureza cromatográfica e máximos de absorção em 416, 439, 

469 nm, caracterizando a presença de violaxantina, com base nos relatos de Cabrera et. al.  

(2017), e de Mercadante; Rodriguez-Amaya; Britton, (1997). O cromatograma e o perfil de 

absorção estão mostrados na Figura 12. 
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Figura 12: Cromatograma e perfil de absorção da violantina 

 

Durante as análises cromatográficas foram observadas pressões elevadas no sistema, 

muito próximas da configuração de pressão máxima de 200 kgf / cm2 para a bomba de gradiente 

de baixa pressão instalada no cromatógrafo utilizado, levando à necessidade de interrupção das 

corridas.  Esse problema veio sendo contornado, com passagem de mistura de acetonitrila e 

água em gradiente variando de 90:10 até 10:90, e vice-versa, por longos períodos de até 2 ou 

três dias, seguida da passagem de acetonitrila e metanol isoladamente. De acordo com Snyder; 

Kirkland; Dolan (2010), nas separações cromatográficas em fase reversa não aquosa, toda água 

deve ser eliminada da coluna. A despeito desse fato, foi possível obter o perfil cromatográfico 

do extrato de pimentão e isolar carotenoides em escala de microextração com quatro corridas, 

e para continuação das análises, optou-se pelo uso do sistema proposto por Pacheco (2009), 

cujo exemplo de cromatograma obtido está apresentado na Figura 13. 
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Figura 13: Perfil cromatográfico de extrato de pimentão amarelo com o sistema não tamponado 

 

O perfil cromatográfico é semelhante ao obtido anteriormente, porém com tempos de 

retenção menores devido ao não tamponamento da fase móvel A, como no sistema 

anteriormente utilizado.  

O pico no tempo de retenção 5,8 minutos foi identificado como violaxantina, e 

apresentou máximos de absorção em 415, 438, 468 nm, em concordância com Pacheco (2009), 

que relatou 415, 440 e 467 nm, no tempo de retenção de 6,0 para violaxantina nessa matriz 

alimentar. Estes resultados também estão de acordo com 416, 440, 469 nm relatados por 

Mercadante; Rodriguez-Amaya; Britton (1997), e também com 416, 439, 469 nm relatados por 

Cabrera et al. (2017). 

O resíduo de evaporação dos volumes de quatro coletas com volume de injeção de 40 

µL reunidos foi solubilizado em etanol e a quantidade recuperada foi calculada baseado na 

extinção molar da violaxantina E1%
1cm = 2550 em etanol (PACHECO, 2009). Foram 

recuperados 17,6 µg de violaxantina, com os quais foi construída uma curva analítica, 

apresentada na Figura 14.  

 

 

Figura 14: Curva de analítica de violaxantina 
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Segundo Mercadante; Rodriguez-Amaya (1998), a violaxantina é facilmente 

transformada ou degradada, e as transformações epóxido-furanósido também podem ocorrer 

durante análises, podendo ter levado a uma subestimação desse carotenoide em relação ao β-

caroteno em um estudo anterior, sobre mudanças nos carotenóides individuais durante o 

processamento e armazenamento de manga. 

Apesar dos problemas operacionais, e da fragilidade da violaxantina, foi possível obter 

o perfil cromatográfico do extrato de pimentão e isolar violaxantina em escala de microextração 

com poucas corridas e construir uma curva analítica, trabalhando em pressões de até 192 kgf / 

cm2 com longos intervalos para tratamento do sistema entre as corridas.  

 Com o aumento da pressão no sistema foi necessário passar as misturas de acetonitrila 

com água e solventes já relatados, até obter níveis de pressão, nem sempre aceitáveis, mas que 

permitisse obter um próximo cromatograma. Durante esse processo a pressão reduzia muito 

lentamente, e não era observada a saída de substâncias, quaisquer que fossem, que pudessem 

estar retidas na coluna, contrariando a hipótese de aumento de pressão por alguma retenção 

indevida e inesperada, embora todas as técnicas e cuidados apropriados tenham sido 

rigorosamente seguidos. Como outra alternativa, foram feitas muitas injeções em branco com 

o sistema das análises, também sem registro cromatográfico, indicando que não se tratava de 

um entupimento. O cromatógrafo utilizado nas análises é equipado com uma bomba de baixa 

pressão de gradiente, configurada para uso até 200 Kgf /cm2 e, nesse tipo de equipamento, a 

mistura dos solventes em gradiente, feita antes da bomba, é bombeada já misturada (SNYDER; 

KIRKLAND; DOLAN, 2010). Os solventes da fase móvel são miscíveis, mas grau de 

miscibilidade poderia contribuir para um aumento de pressão em uma bomba de baixa pressão 

de gradiente. Baseado nessa premissa, foi consultada a possibilidade de ampliar a configuração 

de pressão da bomba, junto à assistência técnica do equipamento, visto que a coluna C30 

utilizada suporta até 250 Kgf /cm2. Seria também necessária a troca de tubulações do sistema, 

assim, essa possibilidade foi descartada por razões financeiras, e as adaptações gerariam custos 

elevados para aquele momento. A realização das análises em outro lugar na própria 

universidade ou fora foi impossibilitada por questões de agenda ou também financeiras dos 

possíveis parceiros. 

O isolamento de padrões para a análise de carotenoides  como um dos objetivos desse 

trabalho baseou-se por exemplo, no fato de que, os isômeros cis do β-caroteno são conhecidos 

por ter características nutricionais diferentes quanto à capacidade antioxidante e atividade pró 

vitamina A (LEVIN; MOCADY, 1994), e a formação de isômeros cis de β-caroteno tem 

influência na qualidade nutricional dos produtos alimentares, de forma que o estudo da 
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isomerização do β-caroteno durante o processamento dos alimentos pode dar uma indicação 

das possíveis consequências do processamento na qualidade nutricional dos produtos 

(LEMMENS et al., 2013). Esses últimos autores estudaram purês de manga através de uma 

triagem de temperaturas e tempos, e os dados foram apresentados como contribuições do todo-

trans-β-caroteno ou seja, a concentração de todo-trans-β-caroteno como parte da concentração 

total de β-caroteno, em vez da concentração absoluta do todo-trans-β-caroteno, implicando em 

que as interconversões entre todo-trans-β-caroteno, 9-cis-β-caroteno, 13-cis-β-caroteno e 15-

cis-β-caroteno foram consideradas. Relataram que em purê de manga da cultivar Tommy Atkins 

estão presentes 1,1 μg de todo trans-β-caroteno / g de purê, 0,8 μg de isômeros cis de β-caroteno 

/ g de purê, e 0,3 μg de trans violaxantina / g de purê. E para a cultivar Kent, estão presentes 

5,2 μg todo-trans-β-caroteno / g de purê, 2,9 μg de isômeros de β-caroteno / g de purê e 0,4 μg 

de trans-violaxantina / g de purê. O -caroteno e a luteína são considerados como pró-vitamina 

A por possuírem o anel de -ionona na sua estrutura, e no intestino humano são convertidos a 

retinol por ação da enzima -caroteno-15,15 ́dioxigenase (SCOTT; RODRIGUEZ-AMAYA, 

2000). A violaxantina, ou diepóxido de zeaxantina, por outro lado, não é precursora de vitamina 

A (ELQUDAH, 2009). A identificação e quantificação de carotenoides e isômeros,  é 

importante na avaliação de alimentos termicamente preparados ou processados (RODRIGUEZ-

AMAYA, 2010). 

 Para manter o desenho experimental cumprindo os objetivos do projeto, no que se refere 

às análises cromatográficas dos carotenoides presentes nos produtos industrializados de manga, 

seriam necessárias muitas corridas em sequência, com custo elevado pelo consumo de 

acetonitrila e metanol, além do tempo necessário nas condições descritas, e da operação do 

cromatógrafo em níveis de pressão prejudiciais ao sistema, o que poderia levar a danos ao 

sistema de CLAE em utilização.  Dessa forma, essas questões foram determinantes para a opção 

pela análise de carotenoides nos produtos comerciais de manga por espectrofotometria no UV.  

Este procedimento foi, então, adotado para dar prosseguimento aos experimentos do presente 

trabalho. 
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5.3 CARACTERIZAÇÃO DAS AMOSTRAS DE PRODUTOS COMERCIAIS DE MANGA 

 

 

5.3.1 Determinação de pH 

 

 

O potencial hidrogeniônico ou pH influencia na velocidade das reações químicas e 

enzimáticas. Valores extremos são usualmente requeridos para inibição de crescimento 

microbiano ou processos enzimáticos, e essas condições podem resultar na aceleração de 

reações ácido ou base catalisadas.   Sendo assim, o pH é um parâmetro importante na avaliação 

do estado de conservação dos produtos. É um atributo de qualidade por favorecer a conservação 

evitando o crescimento de microrganismos. Baixos valores de pH podem garantir a conservação 

da polpa sem a necessidade de tratamento a temperaturas muito elevadas, evitando a perda de 

qualidade nutricional (BRASIL et al., 2016). 

No que se refere ao pH, a polpa de manga congelada apresentou-se em conformidade 

com Regulamento técnico para fixação dos Padrões de Identidade e Qualidade (PIQ) para Polpa 

de Manga, constante do Anexo IX da Instrução Normativa nº 01, de 7 de janeiro de 2000, do 

Ministério da Agricultura e do Abastecimento (BRASIL, 2000). Para os outros dois produtos a 

legislação não estabelece valores para este parâmetro (BRASIL, 2003 a).  Os resultados são 

mostrados na Tabela 3. 

 

Tabela 3: pH em produtos de manga 

 

 POLPA CONGELADA 

DE MANGA 
NÉCTAR  

CONCENTRADO 

LÍQUIDO  

pH 

 
4,0 3,0 3,5 

PIQ 

 
3,3 -  4,5 - - 

 

Os resultados obtidos para polpa estão de acordo os resultados de Benevides at al. 

(2008), que relatam faixa de pH de 4,21 e 3,99 em polpas de manga provenientes de duas safras, 

que foram fornecidas por uma indústria processadora de mangas da variedade Ubá, na Região 

da Zona da Mata Mineira. Os autores relatam que o pH da polpa é corrigido com ácido cítrico 

quando está acima de 4,3. Os resultados desse estudo também estão muito próximos de pH 3,98 

obtido por Faraoni et al. (2012). 

O valor médio de pH determinado nas amostras de concentrado líquido para refresco de 

manga está em concordância com de 3,72 obtido por Oliveira et al. (2013) no experimento 
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realizado com amostras de suco integral de manga ‘Ubá’, de uma marca comercial de grande 

circulação, acondicionadas em garrafas PET de 500 mL. Assim como no concentrado líquido, 

o pH do néctar segue o preconizado para polpa de manga.  

 

5.3.2 Determinação da acidez titulável 

 

 

O método usado é aplicável aos diversos produtos de frutas pela determinação da acidez, 

expressa em g de ácido orgânico por cento, considerando o respectivo ácido predominante na 

amostra, ou conforme determina o padrão de identidade e qualidade do produto analisado (SÃO 

PAULO, 2008). 

A polpa de manga congelada apresentou não conformidade com Regulamento técnico 

para fixação dos Padrões de Identidade e Qualidade para Polpa de Manga, constante do Anexo 

IX da Instrução Normativa nº 01, de 7 de janeiro de 2000, do Ministério da Agricultura e do 

Abastecimento (BRASIL, 2000), enquanto os outros produtos apresentaram conformidade com 

o estabelecido no anexo II da Instrução Normativa nº 12, de 4 de setembro de 2003, do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (BRASIL, 2003 a).  

A legislação estabelece mínimo de 0,2 g / 100 g para sucos tropicais de manga adoçados, 

portanto, estão de acordo com os parâmetros estabelecidos (BRASIL, 2003 a). Os resultados 

expressos em g de ácido cítrico / 100 g de amostra estão na Tabela 4.  

 

Tabela 4: Acidez titulável em produtos de manga 

 

 POLPA CONGELADA 

DE MANGA 
NÉCTAR  

CONCENTRADO 

LÍQUIDO  

ÁCIDO CÍTRICO 

(g/100g) 

 
0,31 0,35 0,60 

PIQ 

 

 
Mín. 0,32  Mín. 0,20 Mín. 0,20 

 

Foi observado teor de ácido cítrico abaixo do mínimo recomendado pelo PIQ na polpa 

congelada de manga, e abaixo de 0,50 mg % encontrado por Faraoni et al. (2012). Os outros 

produtos atendem a legislação, com destaque para o concentrado líquido, no qual foi encontrado 

um valor três vezes maior que o mínimo recomendado, possivelmente pela adição de ácido 

cítrico. O valor encontrado para o néctar está semelhante aos resultados de Silva et al. (2005) 

que relata a variação entre 0,30 e 0,33 g /100 mL em quatro marcas de néctares comerciais 
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brasileiros. Brasil et al. (2016) relataram pH em desacordo com o PIQ em polpa de acerola de 

uma marca comercial, em polpa de caju de duas marcas comerciais, em polpa de goiaba duas 

marcas comerciais, e em polpa de maracujá de duas marcas comerciais, adquiridas no Brasil.  

 

5.3.3 Determinação de açúcares 

 

 

No método titulométrico de oxi-redução de Lane-Eynon, os monossacarídeos reduzem 

o íon Cu2+, de coloração azulada em meio tartárico alcalino, a óxido de cobre I, com coloração 

avermelhada. A ebulição da solução de Fehling durante a titulação é necessária para acelerar a 

reação e para que não ocorra o sentido contrário (SÃO PAULO, 2008). Os resultados estão 

representados na Tabela 5.  

 

Tabela 5: Teores de açúcares não redutores expressos em sacarose e açúcares redutores em glicose 
 

 POLPA CONGELADA 

DE MANGA 
NÉCTAR  

CONCENTRADO 

LÍQUIDO  

AÇÚCARES 

REDUTORES 

(mg/100g) 

 

4,06 12,47 
7,84 

 

AÇÚCARES NÃO 

REDUTORES 

(mg/100g) 

 

5,67 1,80 8,30 

 

AÇÚCARES TOTAIS  

(mg /100g) 

 

9,73 14,27 16,14 

 

PIQ 

 

Máx. 17,00 Mín. 8,0 Máx. 14,0 

 

 

Com relação ao teor de açúcares totais, a polpa e o néctar se apresentaram em 

conformidade com os Padrões de Identidade e Qualidade (PIQ) dispostos na Instrução 

Normativa nº 12, de 4 de setembro de 2003 do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (BRASIL, 2003 a). Todos os produtos apresentam teores em desacordo com o 

valor do rótulo. No rótulo do néctar de manga são declarados 25 g de carboidratos por porção 

de 200 mL, o que equivale dizer 11,98 g/ 100 g.  Porém, foram dosados 14,27g / 100 g de 

açúcares totais nesta amostra, teor mais alto em relação ao valor declarado no rótulo, embora 

atendendo ao PIQ.  
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No concentrado líquido para refresco são declarados no rótulo 2,0 g / 20 mL, que são 

equivalentes a  9,5 g /100 g em carboidratos, sendo que, neste estudo, foram encontrados 16,14 

g /100 g, não  conforme com o PIQ, que determina máximo de 14,0 g /100 g, e acima do valor 

declarado.  

Na polpa são declarados 16 g / 100 g, foram encontrados 9,73 g / 100 g, atendendo ao 

PIQ, e abaixo do valor declarado no rótulo. A legislação não estabelece limites para açúcares 

redutores e não redutores. 

A rotulagem dos produtos analisados no estudo é definida pelo Regulamento Técnico 

sobre Rotulagem Nutricional de Alimentos Embalados constante do Anexo à Resolução - RDC 

Nº 360, de 23 de dezembro de 2003, da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (BRASIL, 2003 b), que define rotulagem nutricional como toda descrição destinada 

a informar ao consumidor sobre as propriedades nutricionais de um alimento, compreendendo 

a declaração de valor energético e nutrientes, e a declaração de propriedades nutricionais, como 

seu valor energético e conteúdo de proteínas, gorduras, carboidratos. A forma da declaração de 

nutrientes é padronizada pelo próprio regulamento. O Regulamento Técnico define os 

carboidratos, ou hidratos de carbono, ou glicídios como todos os monossacarídeos, 

dissacarídeos e polissacarídeos, incluídos os polióis presentes no alimento, que são digeridos, 

absorvidos e metabolizados pelo ser humano, enquanto os açúcares são todos os 

monossacarídeos e dissacarídeos presentes em um alimento que são digeridos, absorvidos e 

metabolizados pelo ser humano, não incluindo os polióis. Na declaração de valor energético e 

nutrientes deve ser declarada a quantidade do valor energético dos carboidratos e deve ser 

indicada a quantidade de açúcares e dos carboidratos, podendo ser indicadas também as 

quantidades de amido e outros carboidratos. 

 O cálculo do valor energético dos carboidratos, exceto polióis, deve ser calculada 

utilizando-se o fator de 4 kcal/g ou 17 kJ/g, e o cálculo de carboidratos, a diferença entre 100 e 

a soma do conteúdo de proteínas, gorduras, fibra alimentar, umidade e cinzas, e deve ser 

expresso em gramas (BRASIL, 2003 b). 

 A informação nutricional deve ser expressa por porção, incluindo a medida caseira 

correspondente, segundo o estabelecido no regulamento técnico específico e em percentual de 

Valor Diário (% VD).  Adicionalmente, a informação nutricional pode ser expressa por 100 g 

ou 100 ml. Para calcular a porcentagem do Valor Diário (% VD), do valor energético e de cada 

nutriente que contém a porção do alimento, serão utilizados os Valores Diários de Referência 

de Nutrientes (VDR) e de Ingestão Diária Recomendada (IDR) que constam no Anexo A da 

Resolução - RDC Nº 360, no qual o valor diário de referência (VDR) para carboidratos é 300g. 



55 

 

As quantidades mencionadas devem ser as correspondentes ao alimento tal como se oferece ao 

consumidor, e podem ser declaradas informações do alimento preparado, desde que se indiquem 

as instruções específicas de preparação e que tais informações se refiram ao alimento pronto 

para o consumo. Os açúcares, polióis, amido e outros carboidratos presentes no alimento, 

devem ser declarados como parte dos carboidratos em gramas ou porcentagem do total de 

carboidratos (BRASIL, 2003 b).  

Os valores encontrados nos produtos de manga nesse estudo foram obtidos por 

determinação química, as indústrias rotulam seus produtos cumprindo as determinações de 

rotulagem estabelecidas no referido Regulamento Técnico. Essa pode ser uma razão da 

discordância entre o teor encontrado nesse estudo e o valor declarado no rótulo dos produtos 

analisados. Se os produtos desse estudo fossem utilizados em uma dieta calculada com base nas 

informações contidas nos respectivos rótulos, a ingestão de açúcares não seria real.  

Os resultados desse estudo para a polpa, são semelhantes aos resultados de Nogueira et 

al. (2015), que relataram média de 11,92 g/ 100 g de polpa de manga com seis amostras 

comerciais, porém, são diferentes da média de 10,21 g/ 100 g para suco tropical adoçado com 

três amostras comerciais, e média de 11,03 g/ 100 g para néctar com seis néctares comerciais 

brasileiros. É importante destacar que cada indústria tem sua própria formulação, além de, no 

caso de polpa, produto no qual os açúcares totais devem ser os da própria fruta, a matéria prima 

carrega influência das condições agronômicas de sua produção, podendo conter mais ou menos 

açúcares. 

O teor de açúcares não redutores no néctar se apresenta aproximadamente sete vezes 

menor do que o teor de açúcares redutores, esse fato pode ser explicado pela possível não 

desnaturação da invertase ácida pelo tratamento térmico. A invertase ácida, também 

denominada beta-furanosidase, ou sacarase, é a enzima que catalisa a hidrólise, ou inversão, da 

sacarose produzindo frutose e glicose (AKGOL et al, 2001).  

Os valores encontrados meses após a fabricação dos produtos analisados, indicam o 

mesmo fenômeno descrito por Liu et al. (2014). Esse autor tratou néctar de manga, com pH 

3,95, à temperatura de 110 °C por 8,6 segundos, e expôs à temperatura ambiente de 25 ± 1 °C, 

e observou que o tratamento térmico causou uma diminuição significativa na frutose, glicose 

e açúcares totais, enquanto as alterações na sacarose foram insignificantes, e durante o 

armazenamento por 16 semanas a 25°C, a frutose e glicose aumentaram, enquanto a sacarose 

diminuíu significativamente. Esse fenômeno pode ser explicado pela inativação enzimática 

incompleta ou reversão da inativação da sacarase.   
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5.3.4 Densidade 

 

Durante o processamento, propriedades como densidade, condutividade térmica e 

capacidade de calor apresentam mudanças substanciais dependendo da composição, da 

temperatura e da estrutura física do alimento. Existem diferentes equações para prever tais 

propriedades dos componentes majoritários dos alimentos (água, proteína, gordura, 

carboidratos) e da temperatura, mas existem discrepâncias significativas entre os valores 

estimados e os valores experimentais devido à estrutura fisico-química complexa dos produtos 

agroalimentares (BOM et al., 2010). A densidade foi determinada pesando-se 50 mL de cada 

um dos produtos em balão volumétrico. Os resultados estão mostrados na Tabela 6.   

 

Tabela 6: Densidade de produtos de manga g / mL 

 

 POLPA CONGELADA 

DE MANGA 
NÉCTAR  

CONCENTRADO 

LÍQUIDO  

 

DENSIDADE 

(g / mL) 
 

1,058 1,043 1,045 

 

As densidades do néctar e do concentrado líquido para refresco se mostraram 1,22 % e 

1,41 % menores do que a densidade da polpa. Na literatura, dados comparativos para o néctar 

e concentrado líquido comerciais são escassos, isso pode ser explicado pelo uso da densidade 

como um parâmetro de controle da produção. Para polpa, Mattos; Mederos (2008) obtiveram 

equação que correlaciona a densidade com sólidos solúveis permitindo calcular a densidade de 

polpas de frutas, numa faixa de 10,0 e 18,0 ºBrix à temperatura de 30 ºC, com um coeficiente 

de correlação de 0,91, e afirmam que a falta de dados de propriedades termofísicas de frutas 

nacionais dificulta o dimensionamento de equipamentos e processos, sendo assumidos, na 

maioria das vezes, valores aproximados, obtidos em bancos de dados pouco consistentes, por 

nem sempre especificarem umidade, pH e ºBrix.  

Foi relatado por Bom et al. (2010) que,  em misturas de polpa com água destilada a 0.9, 

0.8, 0.7, 0.6, e 0.52 kg / kg, encontraram densidades de 1170.2 ± 5.3 Kg / m3; 1140.7 ± 1.9 Kg 

/ m3, 1089.2 ± 4.5 Kg / m3; 1045.8 ± 3.5 Kg / m3; e 1005.0 ± 1.5 Kg / m3, a 20 °C, a partir de 

polpa com 83.7 % de umidade, 15,1 °BRIX, acidez titulável  de 0.67 %, açúcares totais 14.4 %, 

2.1 % de fibras, e 0,3 % de cinzas. Para uma preparação denominada como suco de manga com 

10, 15, 20 e 25 °BRIX, Adorno (1997), encontrou densidades de 1,054, 1,075, 1,096 e 1,103 g 
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/ mL. Os resultados para néctar e concentrado líquido nesse estudo se apresentam menores do 

que esses valores. 

 

5.3.5 Sólidos solúveis em °BRIX 

 

 

A determinação de sólidos solúveis é aplicável em amostras de produtos de frutas com 

ou sem a presença de sólidos insolúveis. A determinação de sólidos solúveis pode ser estimada 

pela medida de seu índice de refração por comparação com tabelas de referência. Para sucos de 

frutas cítricas, o °BRIX deve ser corrigido, em relação à acidez da amostra calculada em ácido 

cítrico, a partir da concentração de 1 % (SÃO PAULO, 2008).  Os resultados são mostrados na 

Tabela 7. 

 

 

Tabela 7: Sólidos solúveis em ºBRIX 

 

 

 POLPA CONGELADA 

DE MANGA 
NÉCTAR  

CONCENTRADO 

LÍQUIDO  

SÓLIDOS SOLÚVEIS 

EM ºBRIX, A 20ºC  

 

12,42 

 

11,52 10,72 

 

PIQ 

 

Mín. 11,00 Mín. 11,00 Mín. 11,00 

 

 

O valor médio de 10,72 ºBRIX determinado nas amostras de concentrado líquido para 

refresco de manga está abaixo de 15,50 ºBRIX obtido por Oliveira et al. (2013), e abaixo do 

valor mínimo estabelecido pela legislação brasileira de 11,00 ºBRIX (BRASIL, 2003 a).   De 

acordo com Brasil et al. (2016), o teor de sólidos solúveis é uma medida indireta do teor de 

açúcar e pode variar tanto em razão de fatores climáticos, como em razão da adição eventual 

de água durante o processamento. O aumento do ºBRIX pode ser determinado pela tendência à 

redução da acidez total durante a maturação da fruta e durante o armazenamento (MORAIS et 

al., 2002). A polpa de manga congelada e o néctar mostraram valores de acordo com a 

legislação.  No entanto, em relação aos resultados apresentados por Faraoni (2006) de 13,20 

ºBRIX, e de 20 ºBRIX apresentado por Faraoni (2012), a polpa congelada analisada nesse 

estudo apresentou menor valor. Silva et al. (2005) relataram 12,36 ºBRIX, 12,56 ºBRIX; 13,14 
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ºBRIX; e 12,14 ºBRIX, para quatro néctares comerciais adquiridos no mercado do Ceará, todos 

maiores do que os resultados obtidos nesse estudo. 

Os produtos de manga também apresentam valores abaixo da faixa de 14,6 a 17,48 

ºBRIX, encontrados em mangas Ubá provenientes de diversas agriculturas familiares, que 

fornecem a matéria prima para agroindústrias processadoras de polpa e suco de frutas, na região 

da Zona da Mata Mineira. O menor valor encontrado naquele estudo foi associado a uma menor 

quantidade de massa fresca da polpa de manga (PACHECO et al., 2015).   

 

 

5.3.6 Relação ºBRIX /acidez total 

 

 

É aplicada para sucos de frutas integrais e polpas de frutas. O método baseia-se no 

cálculo da relação ºBRIX por acidez expressa em ácido orgânico. Esta relação é utilizada como 

uma indicação do grau de maturação da matéria prima (SÃO PAULO, 2008). A legislação não 

estabelece limites para a relação ºBRIX / acidez total para o caso de produtos de manga, mas o 

faz para produtos de laranja, por exemplo. Resultados são mostrados na Tabela 8. 

 

Tabela 8: Relação ºBRIX /acidez total 

 

 POLPA CONGELADA 

DE MANGA 
NÉCTAR  

CONCENTRADO 

LÍQUIDO  

RELAÇÃO 

ºBRIX/ACIDEZ 

TOTAL  
 

40,06 32,91 17,86 

 

Esta relação é o índice mais utilizado para determinar o grau de maturação e a 

palatabilidade dos frutos. Os valores de encontrados em análise de polpa de manga da variedade 

Ubá durante uma primeira safra foram de 30,34 a 42,54, com média de 34,52. E na segunda 

safra apresentou valores de 28,73 a 34,05, com média de 30,88 (BENEVIDES et al., 2012). A 

polpa e o néctar, nesse estudo, apresentaram valores compatíveis com a faixa observada naquela 

primeira safra, e em relação à segunda safra, o valor da polpa ficou acima da faixa, enquanto o 

concentrado líquido apresentou valor abaixo da faixa.  

O resultado obtido com o concentrado líquido foi menor do que a metade do resultado 

obtido com a polpa, e em torno da metade valor do néctar. Essa observação pode ser atribuída 

ao fato de o concentrado ser um produto adicionado de ácido cítrico, a ser considerado no 

cálculo da relação. Entre os três produtos, é o mais adicionado.  
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5.4 ANÁLISE DE COMPOSTOS BIOATIVOS 

 

5.4.1 Carotenoides totais 

 

 

O processamento de alimentos tem  grande influência na estabilidade dos fitoquímicos 

e muitas vezes provocam a degradação dos antioxidantes nas frutas e vegetais e em seus 

produtos. O processamento térmico convencional como branqueamento e  pasteurização é 

amplamente abordado como responsável por degradar os fitoquímicos em produtos alimentares 

processados (TIWARI; CUMMINS, 2013).  Os carotenoides estão sujeitos à degradação 

oxidativa devido à sua natureza insaturada, à luz, ao pH, à temperatura e ao oxigênio (ISHIDA; 

BARTLEY, 2005), podendo levar a alterações na cor dos alimentos e no valor nutricional. O 

principal carotenoide da manga é o β-caroteno, com sua atividade pró-vitamina A. Dessa forma, 

a preservação desse carotenoide, além de outros compostos bioativos, durante o tratamento 

térmico e durante o armazenamento deve ser levada em conta.  

Durante quatro meses de armazenamento, os teores médios de carotenoides totais, 

expressos em β-caroteno, variaram de 173,38 ± 20,41 mg / 100 g a 140,01 ± 5,96 mg /10 0 g 

na polpa, de 261,18 ± 58,12 mg / 100g a 124,67 ± 5,51 mg / 100 g no concentrado líquido, e de 

48,69 ± 10,78 mg / 100 g a 29,40 ± 19,31 mg / 100 g no néctar, representando perda de 19,31 

% na polpa, 52,27 % de perda no concentrado líquido, e 39,61 % no néctar, durante o período 

do estudo, nas condições de armazenamento descritas.  

A variação na concentração de carotenoides em β-caroteno na polpa, concentrado 

líquido para refresco e néctar de manga comerciais está representada na Figura 15. 

 

 

Figura 15: Variação na concentração de carotenoides em β-caroteno 

nos produtos de manga em função do tempo de armazenamento. 
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Os valores médios carotenoides em β-caroteno encontrados mês a mês expressos em mg 

/ 100 g estão representados na Tabela 9. 

 

Tabela 9: Teores médios de carotenoides em β-caroteno em produtos de manga em mg/100g 

nos diferentes tempos de armazenamento 

 
 T1 T2 T3 T4 

POLPA 173,38 ± 20,41 153,33 ±19,66 
a 

161,32 ± 11,32
 a

 140,01 ± 5,96
 b

 

CONCENTRADO 

LÍQUIDO  
261,18 ± 58,12 161,18 ± 8,02 

b 
157,85 ± 8,66 

b 
124,67 ± 5,51

b 

NÉCTAR  48,69 ± 10,78 36,63 ± 4,61
 a

 31,94 ± 1,07 
b
 29,40 ± 19,31

 b
 

 

T1: resultados das análises iniciais; T2: resultados das análises realizadas um mês após o T1; T3: resultados das 

análises realizadas dois meses após o T1; T4: resultados das análises realizadas três meses após o T1; a: sem 

diferenças significativas em relação ao T1; b: com diferenças significativas em relação ao T1 

 

As perdas de 19,31 % na polpa, 52,27 % no concentrado, e 39,61 % no néctar, são 

variações dependentes, dentre outros fatores como presença ou ausência de luz, do tempo de 

armazenamento, já que as temperaturas nas quais foram armazenados não variaram durante o 

estudo. 

No teste de comparações múltiplas, foram observadas diferenças significativas somente 

no T4 em relação ao T1 para a polpa. Para o concentrado líquido, no teste de comparações 

múltiplas foram observadas diferenças significativas entre os resultados de todos os meses em 

relação ao T1. E para o néctar, as diferenças significativas em relação ao T1 foram observadas 

a partir do T3. 

A menor perda observada na polpa em relação aos outros produtos, pode ser relacionada 

com o armazenamento a - 18°C. Entre o concentrado líquido e o néctar que foram armazenados 

a 22 °C, maiores perdas foram observadas no concentrado, e pode ser devido à exposição à luz 

causada pelo acondicionamento em garrafa PET transparente. Essa observação encontra relação 

com as tendências de comportamentos observadas. No concentrado líquido a diferença 

significativa no resultado em relação ao T1, foi detectada já na segunda verificação, com um 

mês de observação. Seguindo a ordem de maior para menor degradação, após o concentrado, 

na análise de no néctar, a diferença significativa em relação ao teor inicial foi observada com 2 

meses de estudo, e por último a diferença significativa na polpa foi observada na terceira 

verificação, com três meses de observação. Considerando a transparência à luz, tanto a polpa 

quanto o concentrado possuem embalagens que sozinhas não são suficientes para proteger o 

produto, mas a polpa foi menos exposta porque no freezer fechado não entra luz, e somado isso, 

a temperatura contribuiu para o resultado.  Outro ponto a ser considerado é a exposição ao 
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oxigênio. Na polpa, armazenada em sachês totalmente preenchidos, não foi observado espaço 

entre o produto e a embalagem, e isso pode ter contribuído para proteger o produto da ação 

degradativa do oxigênio. Em relação à permeabilidade ao oxigênio, a embalagem acartonada, 

dentre as três, é a menos permeável.  

Os valores encontrados nesse estudo, nos três produtos, foram menores do que o teor de 

carotenoides totais determinado por Lakhanpal; Vaidya (2015) em néctares de manga 

armazenados por 0, 3, e 6 meses, à temperatura de 26.3 °C e 4 –7 °C, foi 722.30  mg / 100 mL, 

710.60  mg / 100 mL 683.40 mg / 100 mL e 722.30  mg / 100 mL, 717.40  mg / 100 mL, 694.50 

mg / 100 mL, respectivamente. Por outro lado, foram maiores, considerando do que os 

resultados de Oliveira et al. (2010) para suco de manga em embalagem de vidro e Tetra Pak® 

estocado por quatro meses, à temperatura de 25 ± 2 ºC sob incidência de luz, visando simular o 

ambiente onde os sucos são comercializados, nos quais foram encontrados 2984,4 ± 2161,6 μg 

/ 200 mL e 2887,2 ± 232,4 μg / 200 mL respectivamente.  

Os teores médios de carotenoides totais em polpas de mangas da variedade Rosa 

submetidas aos processos de branqueamento a vapor e posterior congelamento armazenadas 

por 60 dias diminuíram em 47 % (SOARES; SÃO JOSÉ, 2013), enquanto nesse estudo foi 

observada perda de 19 % na polpa.  

Segundo Rodriguez-Amaya (1997), durante o armazenamento de alimentos 

processados, a retenção de provitamina A é favorecida pela baixa temperatura de 

armazenamento, proteção da luz, exclusão de oxigénio através de sistema a vácuo ou 

enchimento a quente, embalagem em atmosfera modificada, ou embalagem impermeável ao 

oxigênio, e pela presença de um antioxidante natural ou adicionado. Os carotenoides pró-

vitamícos A em produtos engarrafados ou enlatados são geralmente bem conservados durante 

pelo menos um ano. Os carotenoides são mais susceptíveis à degradação nos produtos 

desidratados durante o armazenamento, devido ao aumento da superfície de contato e aumento 

da porosidade, aumentando a exposição ao oxigénio e à luz. Produtos branqueados geralmente 

resistem melhor à decomposição de carotenoides durante o armazenamento do que alimentos 

não branqueados. Em relação ao branqueamento, assume-se que as mangas foram branqueadas 

no processo de fabricação do produto. 

A legislação brasileira não estabelece teores de carotenoides em produtos de manga. A 

ingestão diária recomendada de vitamina A é de 450 e 500 microgramas de retinol equivalente 

(mcg ER) para crianças de 1 a 6 anos e 7 a 10 anos respectivamente, 600 mcg ER para adultos, 

e 800 mcg ER para gestantes (BRASIL, 2005). Com base nessas recomendações e uma porção 

de consumo de 200 mL de néctar com 61,32 mg / 200 mL, um adulto supriria a necessidade 
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diária de 3,5 mg de β-caroteno, mesmo consumindo o néctar faltando um mês para expirar a 

validade, no último mês de análises. Da mesma forma, com o concentrado líquido para refresco, 

seguindo as instruções de preparo do rótulo, com a ingestão de uma porção de 200 ml 

promoveria a ingestão de 65,14 mg de β-caroteno. Esses dois produtos declaram a adição de 

corante β-caroteno.  E para a polpa de manga, uma porção de 200 mL da preparação indicada 

no rótulo promove a ingestão de 98,75 mg de β-caroteno. Em estudo recente, Nogueira et al. 

(2015) observaram que a síndrome da resposta inflamatória sistêmica em doentes críticos está 

relacionada a um aumento do estresse oxidativo levando à peroxidação lipídica, e que uma 

revisão nas doses de vitamina A administrada a esses pacientes pode minimizar fatores como 

baixa imunidade, estresse oxidativo e diminuição de substâncias anti-oxidantes endógenos, e 

melhorar o prognóstico para esses doentes. 

Os produtos analisados contém carotenoides aos 15 meses, 7 meses e 4 meses do fim do 

prazo de validade para a polpa, néctar e concentrado líquido respectivamente. A determinação 

quantitativa dos possíveis isômeros formados, pelo processameto e durante o armazenamento, 

permitiria um julgamento mais acertado sobre essas fontes de carotenoides e a presença 

daqueles com ação pró-vitamina A. Nesse sentido, segundo Lemmens et al., (2013) o 

tratamento térmico ou exposição à iluminação resulta em isômeros na sua forma cis com 

diferentes características de bioatividade, e além disso, embora historicamente o β-caroteno 

tenha sido considerado estável durante o aquecimento, hoje sabe-se que a esterilização térmica 

induz a reações de isomerização cis/trans e temperaturas muito elevadas podem gerar produtos 

de fragmentação que são voláteis (LOBO, 2017). 

 

5.4.2 Fenólicos totais 

 

 

Os benefícios das frutas e vegetais são atribuídos em parte aos compostos com 

capacidade antioxidante e capacidade de superar o estresse oxidativo neutralizando a 

superprodução de espécies oxidantes, os antioxidantes fenólicos, como o ácido 

hidroxilbenzóico, e seus derivados são potentes eliminadores de radicais livres, e de oxigênio 

singlete.  Os ácidos fenólicos são compostos predominantes na polpa da manga, principalmente 

na polpa de manga madura. O processamento da manga tem o objetivo de garantir o consumo 

da fruta durante todo o ano, garantindo o benefício dos compostos fenólicos pelo consumo dos 

produtos de manga, sendo fundamental a sua retenção durante o processamento e no durante o 

armazenamento.  
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 Durante quatro meses de armazenamento, os teores médios de fenólicos totais variaram 

de 86,46 ± 41,02 mg / 100 g a 17,60 ± 14,83 mg /100 g representando diminuição de 79,64 % 

na polpa de manga, de 91,10 ± 41,02 mg / 100 g a 22,29 ± 14,83 mg / 100 g no néctar, 

equivalentes a 62,68 % de perda, e de 352,76 ± 56,41 mg / 100 g a 335,55 ± 10,20 mg / 100 g 

no concentrado líquido representando 4,87 % de queda, nas condições de armazenamento 

descritas. Dentre os fenólicos totais do néctar, foram quantificados também fenólicos de maçã 

utilizada para adoçar o produto. A maioria dos compostos fenólicos no suco de maçã pode ser 

classificada em dois grupos principais, ácidos fenólicos, como ácido clorogênico, ácido cafeico 

e ácido p-cumárico e flavonoides, como glicosídeos de quercetina e catequinas (CHEN; YU;  

RUPASINGHE, 2013). A variação dos fenólicos totais nos produtos de manga, expressos como 

ácido gálico, está representada na Figura 16 

 

 

Figura 16: Variação na concentração de fenólicos totais em 

ácido gálico nos produtos de manga em função do tempo de 

armazenamento. 

Os valores médios de fenólicos em ácido gálico encontrados mês a mês estão 

representados na Tabela 10. 

 

Tabela 10: Teores médios de fenólicos totais em ácido gálico em mg /100g nos diferentes 

tempos de armazenamento  

 
 T1 T2 T3 T4 

POLPA 

 
83,46±41,02 88,36±8,50

 a
 37,97±5,64 a 

17,60±14,83 
b
 

CONCENTRADO 

LÍQUIDO  
352,76±56,41 309,75±41,70 

a
 341,52±43,33 

a
 335,55±10,20 

a
 

NÉCTAR  
91,10±41,02 

 
108,74±8,50 

a
 

 

28,98±5,64 
b
 

 

22,29±14,83 
b
 

 
 

T1: resultados das análises iniciais; T2: resultados das análises realizadas um mês após o T1; T3: resultados das 

análises realizadas dois meses após o T1; T4: resultados das análises realizadas três meses após o T1; a: sem 

diferenças significativas em relação ao T1; b: com diferenças significativas em relação ao T1. 
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As perdas de 79,64 % na polpa, 4,68 % no concentrado, e 62,68 % no néctar, são 

variações dependentes, dentre outros fatores, do tempo de armazenamento.  

No teste de comparações múltiplas, foram observadas diferenças significativas somente 

entre o T4 em relação ao T1 para a polpa. Para o concentrado líquido, no teste de comparações 

múltiplas não foram observadas diferenças significativas entre os resultados de todos os meses 

em relação ao T1. E para o néctar, as diferenças significativas em relação ao T1 foram 

observadas a partir do T2, detectadas no T3. 

As análises efetuadas no concentrado líquido para refresco não mostraram diferenças 

significativas nos teores de fenólicos totais em relação ao teor encontrado na primeira análise. 

Essa observação pode ser atribuída à proteção conferida pelo metabissulfito de sódio aos 

compostos fenólicos durante o período avaliado. De acordo com Vámos-Vigyázó (1981),  os 

agentes sulfitantes podem prevenir o escurecimento conferido pela oxidação de fenóis, por sua 

capacidade redutora, agindo competitivamente com o oxigênio, por ação direta sobre a 

polifenoloxidase ou por combinação irreversível com as orto-quinonas, formando produtos 

incolores e prevenindo a condensação até melanoidinas.   

 No néctar, nos resultados das comparações múltiplas, a diferenças foram significativas 

depois de dois meses de observação, enquanto na polpa, os teores de fenólicos totais foram 

significativamente diferentes depois de três meses de observação.  

Na polpa o teor de fenólicos demorou mais tempo para começar a diminuir, essa 

observação pode estar relacionada com o armazenamento à temperatura de –18 °C, o que pode 

diminuir a velocidade de reação de escurecimento enzimático.  

No néctar, os fenólicos ficaram protegidos da luz pela embalagem acartonada, mas 

começaram a diminuir mais cedo, o que pode ser devido ao armazenamento à temperatura 

ambiente, e algum oxigênio presente no espaço livre da embalagem.  

Na literatura são encontrados relatos acerca do teor de fenólicos em polpas de manga. 

De acordo com Ribeiro et al. (2007), o teor de fenólicos totais em mangas não processadas pode 

variar de 48,40 a 208,70 mg de ácido gálico / 100 g, sendo a variedade Ubá a mais rica nesses 

compostos dentre as variedades Haden, Palmer e Tommy Atkins colhidas no Brasil. As mangas 

indianas Amrapali contém 53.34 mg /100 g, segundo Kaushik et al. (2014).  

O rótulo do concentrado líquido informa que após a diluição de 1 copo do produto com 

mais três copos de água, obtém-se uma preparação com 23,5 % de polpa, considerando a porção 

de referência de 1 copo de 200 mL, a ingestão da porção de referência promove o consumo de 

aproximadamente 158 mg de fenólicos em ácido gálico, com base no teor de 335,55 mg / 100 g, 

faltando 7 meses para expirar a validade do produto, assim, a ingestão de um copo do refresco  
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provém menos fenólicos do que, por exemplo, uma manga Ubá. O consumo de uma porção de 

200 mL de néctar proveria aproximadamente 45 mg de fenólicos em ácido gálico, no fim do 

estudo, muito menos do que o consumo de uma manga Ubá, e o consumo de um sachê com 100 

g da polpa congelada diluída com um copo de água proveria menos de 20 mg de fenólicos em 

ácido gálico.  

 

 5.4.3 Teor de mangiferina 

 

 

A mangiferina tem sido reconhecida como uma substância bioativa da manga com 

funções importantes na saúde, porém não há estudos na literatura avaliando a sua presença em 

sucos e polpas comerciais à base de manga.  

Durante a análise por CLAE, no tempo de retenção da mangiferina, não foram 

observados sinais nos cromatogramas das amostras de néctar e nem no concentrado líquido para 

refresco de manga. A confirmação da presença na polpa foi obtida por adição de solução padrão 

de mangiferina em amostra de polpa e verificação da coeluição do padrão com a mangiferina 

na polpa, além da comparação com o espectro de absorção no UV da substância na polpa e o 

do padrão.  

O espectro de absorção do pico no tempo de retenção 17,2 minutos na solução da 

amostra e solução de padrão apresentaram máximos de absorção em 239, 257 e 317 nm, e 

mínimos em 215, 247, 287 nm, em concordância com máximos em 240, 258, 316 nm e mínimos 

em 218, 247, 284 nm, obtidos por Bhuvaneswari (2013). A curva de calibração, o 

cromatograma e espectro de absorção da mangiferina em extrato metanólico 70% em água 

obtido com amostra de polpa de manga e cromatograma do padrão está representado na Figura 

17.  
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A 

 

B 

 

                          C                                                                         D 

 

Figura 17: Cromatogramas do padrão (A), amostra (B), perfil de absorção no UV da 

mangiferina na amostra (C), e curva de calibração (D).  

 

Os resultados foram expressos em mg de mangiferina/100g de amostra e os resultados 

estão mostrados na Tabela 11. 
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Tabela 11: Teores de mangiferina em polpa de manga em mg de mangiferina/100g nos 

diferentes tempos de armazenamento  

   
 T1 T2 T3 T4 

POLPA 

 
0,20±0,04  

 
0,20±0,04a 

 

0,21±0,03a 

 

0,20±0,01a 

 
T1: resultados das análises iniciais; T2: resultados das análises realizadas um mês após o T1; T3: resultados das 

análises realizadas dois meses após o T1; T4: resultados das análises realizadas três meses após o T1; a: sem 

diferenças significativas em relação ao T1; b: com diferenças significativas em relação ao T1 

 

Não houve diferenças significativas entre as médias dos teores de mangiferina nos 

quatro tempos analisados.  

Considerando 84,5 % de umidade em polpa de manga in natura (DIOGENES; 

FIGUERÊDO; SOUSA, 2015), o resultado desse estudo é aproximadamente seis vezes maior 

do que a média de 0,22 mg / 100g de polpa de manga liofilizada, adquirida em Niterói – RJ, 

relatados por LOBO at al. (2017). Os resultados de Ribeiro et al. (2008) em matéria seca, de 

2,9 mg / kg em polpa das variedades Haden, 2,2 mg / kg na Tommy Atkins e 12,4 mg/kg na 

Ubá, são, aproximadamente cinco vezes menor na manga Haden, seis vezes menor na manga 

Tommy Atkins e aproximadamente 10% menor mesmo na manga Ubá. Os resultados desse 

estudo também são os mesmos relatados por Abbasi et al. (2017), esses autores relataram 

0.219 ± 0.012 mg / 100g em polpa fresca de manga Xiao Tainang, de origem chinesa. 

Considerando que a mangiferina é estável frente ao tratamento térmico, as diferenças em 

relação às mangas Haden e Tommy Atkins e semelhança em relação à manga Ubá, podem estar 

ligadas ao local de plantio, clima e condições agronômicas a que foram submetidas todas as 

mangas, e a características varietais.  

Essa observação não pode ser estendida, puramente, para o néctar e para o concentrado 

líquido nos quais a mangiferina não foi identificada, sem considerar as características de cada 

produto. Cada produto estudado tem origem de fabricação em diferentes estados brasileiros, e 

são de fabricantes diferentes, significa que o fornecedor da matéria prima pode não ser o 

mesmo. Outra provável explicação para não ter sido encontrada no concentrado líquido, é o 

fato de a quantidade de polpa de manga no produto ser menor do que na polpa congelada, é um 

produto que tem água potável na sua fórmula. Considerando a informação do rótulo de que após 

a diluição conforme sugerida, o suco preparado deve conter 23,50 % de polpa, calcula-se que o 

produto tem aproximadamente 39 g de polpa / 100 mL no produto contido na garrafa de 500 

mL enquanto a polpa congelada não é adicionada de água na formulação, de acordo com o 

rótulo e com o estabelecido no PIQ da Instrução Normativa nº 01, de 7 de janeiro de 2000 
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(BRASIL, 2000). Como consequência da quantidade de polpa no produto, eventual quantidade 

de mangiferina que possa ter vindo na matéria prima, pode ter ficado abaixo do limite de 

detecção pelo método utilizado na determinação do teor de mangiferina nos produtos.  

 Além disso, podem ter sido usadas mangas com cascas na fabricação da polpa de manga 

congelada, segundo Schieber; Ulrich; Carle (2000), a remoção da casca é evitada na preparação 

de purê de manga, mas muitas vezes é indispensável. A casca da manga é rica em mangiferina 

conforme já mencionado anteriormente.  

Com relação à permanência do teor de mangiferina na polpa de manga durante o 

armazenamento, é importante observar que quando as análises foram iniciadas, já se passavam 

8 meses da data de fabricação e 4 meses da data de aquisição do produto. Muito provavelmente, 

esses produtos foram adquiridos e consumidos contendo 0,22 mg / 100 g de mangiferina antes 

ou durante o período em que as análises estavam sendo realizadas. Na literatura, os relatos sobre 

identificação e quantificação de mangiferina em polpas de manga se referem a mangas in 

natura, ou preparações experimentais, não foram encontradas referências a produto comercial 

brasileiro. 

Lobo et al. (2017), afirmam que a estabilidade da mangiferina durante o processo “foam 

mat drying” em polpas de manga Tommy Atkins, está relacionada com a ligação heterosídica 

carbono-carbono da sua molécula, que confere resistência à hidrólise ácida, alcalina e 

enzimática, e demonstram que tempos variando de 120 a 380 minutos com temperaturas de 

secagem de 60, 70 e 80 °C praticadas no seu estudo, não afetaram o teor de mangiferina.  

O resultado obtido nesse estudo indica que polpa de manga comercial pode ser uma 

fonte de mangiferina. 

 

5.4.4 Vitamina C  

 

 

Por estar presente em grandes concentrações em produtos de origem vegetal, ser 

termolábil e sensível a condições de manipulação, processamento e armazenamento, o nível de 

degradação de vitamina C pode ser utilizado como indicador de qualidade, e servir para a 

estimativa da vida-de-prateleira de sucos de fruta. A oxidação da vitamina C, além de diminuir 

ou eliminar a atividade vitamínica, gera sabores indesejáveis (OLIVEIRA et al., 2013). A 

degradação da vitamina C possui um mecanismo específico e depende de vários fatores como 

pH, teor de acidez, íons metálicos, luz, teor de umidade, atividade da água, presença de 

aminoácidos, carboidratos e lipídios, enzimas e principalmente, temperatura (AL-ZUBAIDY; 
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KHALIL, 2007). A perda de vitaminas e minerais já ocorre antes de qualquer tratamento 

térmico, quando as matérias-primas são fisicamente preparadas (ÇOPUR; TAMER, 2014). 

Durante quatro meses de armazenamento, os teores médios de vitamina C variaram de 

16,20 ± 2,39 mg / 100g a 16,50 ± 0,96 mg /100g na polpa, de 44,77 ± 6,54 mg /100 g a 33,54 

± 2,31 mg / 100g no concentrado líquido, e de 11,61 ± 1,16 mg / 100 g a 1,38± 0,16 mg / 100 

g no néctar, representando nenhuma perda na polpa, 25,08 % de perda no concentrado líquido, 

e 85,52 % no néctar, nas condições de armazenamento descritas. A variação de concentração 

da vitamina C em polpa, concentrado líquido para refresco e néctar de manga comerciais está 

representada na Figura 18. 

 

 

 

Figura 18: Variação da concentração de vitamina C em produtos de 

manga em função do tempo de armazenamento. 

 

Os valores médios encontrados a cada mês de análise expressos em mg / 100 g estão 

representados na Tabela 12. 

 

Tabela 12: Teores médios de vitamina C em produtos de manga em mg /100 g nos diferentes 

tempos de armazenamento  

 
 T1 T2 T3 T4 

POLPA 16,20 ± 2,39 22,07 ± 4,50
 b

 8,11 ± 0,44 
b
 16,54 ± 0,96

 a
 

CONCENTRADO 

LÍQUIDO  
44,7 ± 6,54 43,77 ± 2,16 

 a
 11,50 ± 1,65

 b 
33,50 ± 2,31 

b
 

NÉCTAR  11,61 ± 1,16
 
 9,68 ± 1,30

 a
 2,46 ± 0,70 

b
 1,38 ± 0,16 

b
 

 
T1: resultados das análises iniciais; T2: resultados das análises realizadas um mês após o T1; T3: resultados das 

análises realizadas dois meses após o T1; T4: resultados das análises realizadas três meses após o T1; a: sem 

diferenças significativas em relação ao T1; b: com diferenças significativas em relação ao T1 

 

Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância ANOVA e ao teste de 

Dunnett para comparações múltiplas. Foi considerada significância estatística p ≤ 0,05. Para a 
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polpa, no teste de comparações múltiplas, as diferenças foram significativas no T2 e T3 em 

relação ao T1, e não significativas no T4. Para o néctar e para o concentrado as diferenças 

significativas apareceram no T4.  

O teor de vitamina C na polpa de manga ao fim do tempo avaliado não se apresentou 

significativamente diferente em relação ao teor encontrado na primeira análise. Essa observação 

pode ser devida principalmente ao armazenamento sob congelação a – 18 °C, com menor 

exposição à luz no interior do freezer, ao preenchimento completo do sachê com o produto 

diminuindo a exposição ao oxigênio, a uma supostamente boa inativação da ácido ascórbico 

oxidase durante o processo de branqueamento e também a condições favoráveis de 

processamento.  

No concentrado líquido, foi observada uma diminuição 25 vezes maior do que na polpa, 

e no néctar, a queda no teor de vitamina C se mostrou 85 vezes maior. Dentre esses dois 

produtos, embora o concentrado líquido tenha embalagem transparente à luz, a presença do 

metabissulfito pode ter influenciado para uma perda menor de vitamina C, por competir com 

ela pelo oxigênio do espaço livre da embalagem. A conservação desses dois produtos à 

temperatura ambiente é uma desvantagem quando comparados com a polpa congelada, 

temperaturas mais baixas podem diminuir a velocidade da reação.   

Entre as análises de néctares,  no T1,  o teor médio de vitamina C  no néctar de 24,26 ± 

2,42 mg/ 200 mL já se encontrava abaixo  dos valores 16,17 ± 4,04 mg / 100 mL,  48,15 ± 0,80 

mg / 100 mL,  4,17 ± 0,00 mg / 100 mL e 33,33 ± 0,00 mg /100 mL  relatados por SILVA et al. 

(2005), para néctares de manga comerciais, e também abaixo das médias 76,80 ± 41,80 mg / 

200 mL, 56,58 ± 46,70 mg/ 200 mL, 31,00 ± 37,60 mg/ 200 mL e 54,1 ± 6,80 mg / 200 mL, 

encontrados por Oliveira et al. (2010).  

A legislação brasileira não estabelece a concentração mínima de vitamina C para polpa 

de manga e nem para os sucos tropicais. Em relação aos valores rotulados, 30 mg / 200 mL para 

o néctar, 20 mg / 20 mL para o concentrado líquido, no primeiro mês foram encontrados 

77,40 % do valor rotulado para o néctar e 44,77 % do valor rotulado para o concentrado líquido. 

No rótulo da polpa de manga não é declarado o teor de vitamina C presente no produto, desse 

modo, a vitamina C determinada, presumivelmente, é a da própria fruta, ficando o teor no 

produto condicionado às quantidades presentes na matéria prima. Em sucos de manga 

pasteurizados a 90 °C por 1 segundo e resfriados a 25 °C, embalados assepticamente 

earmazenados a 4 °C por cinco semanas, o teor de vitamina C diminuiu em 65 % 

(SANTHIRASEGARAM et al., 2015).  
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Num experimento realizado com amostras de suco integral de manga ‘Ubá’, de uma 

marca comercial de grande circulação, acondicionadas em garrafas PET de 500 mL, Oliveira et 

al. (2013) observaram que, para a degradação da vitamina C, o modelo de primeira ordem 

mostrou-se mais adequado para representar a degradação com o tempo. A concentração inicial 

de vitamina C no suco foi de 26,8 mg / 100 mL, a qual reduziu significativamente para os 

produtos armazenados em todas temperaturas. 

Brasil (2005) recomenda a ingestão diária de 45 mg para adultos, 35 mg para crianças 

até 7 anos, 55 mg para gestante e 75 mg para lactantes.  Com base nessas recomendações e uma 

porção de consumo de 200 mL de refresco preparado com o concentrado líquido para refresco, 

seriam necessárias aproximadamente 2 porções para atender à necessidade diária de vitamina 

C por um adulto, faltando 7 meses para o final do prazo de validade. Para a polpa, seriam 

necessárias duas e meia porções faltando 15 meses para expirar o prazo de validade, e para o 

néctar seria necessário o consumo de produto de duas embalagens quando faltavam 4 meses 

para expirar o prazo de validade, no início das análises.  

 

5.4.5 Capacidade antioxidante pelo método 2,2’-azino-bis (3-etilbenzotiazolina-6-ácido 

sulfônico (ABTS) 

 

 

           O suco de manga é um suco popular por seu forte aroma, cor atraente, sabor agradável e 

alto valor nutritivo com altos teores de ácido ascórbico, fenóis e carotenoides. O tratamento 

térmico é a tecnologia mais comum usada para prolongar a vida útil do suco, pois efetivamente 

destrói microorganismos patogênicos e reduz a deterioração microbiana.  No entanto, 

tratamento térmico com alta temperatura, inevitavelmente, causa perdas nutricionais e 

mudanças físico-químicas indesejáveis (GUAN et al. 2016). A capacidade antioxidante do suco 

de manga pode ser devida a ações sinérgicas dos compostos bioativos, sendo difícil definir a 

contribuição desses compostos bioativos para a capacidade antioxidante (LIU et al., 2013), além 

disso, cada composto fenólico tem uma capacidade antioxidante diferente dependendo da sua 

estrutura, número de grupos aromáticos, e hidroxilas, com diferente distribuição na estrutura. 

A composição em fenólicos bioativos é complexa nos alimentos, e cada um contribui para a 

capacidade antioxidante total. No entanto, as interações entre fenólicos podem ser aditivas, 

sinérgicas ou mesmo antagônicas  (PALAFOX-CARLOS et al., 2012).  

Durante quatro meses de armazenamento, na polpa de manga a capacidade antioxidante 

total variou de 6,11 ± 0,03 a 3,85 ± 0,85 mg de Trolox / 100 g representando 36,98 % de perda, 
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no concentrado líquido variou de 1,81 ± 0,27 a 2,7 ± 0,02 mg de Trolox / 100g, representando 

49,17 % de aumento, e no néctar de 0,51 ± 0,03 mg de Trolox / 100 g representando 37,25 % 

de aumento.  Esses resultados estão representados na Figura 19.  

 

 

Figura 19: Variação da capacidade antioxidante total em mg Trolox / 100 g em 

produtos de manga em função do tempo de armazenamento. 

 

 

Os valores médios da capacidade antioxidante total em produtos de manga em mg de 

Trolox /100g, mês a mês estão representados na Tabela 13. 

 

 

Tabela 13: Capacidade antioxidante total em produtos de manga em mg de Trolox /100g nos 

diferentes tempos de armazenamento  

 
 T1 T2 T3 T4 

POLPA 

 
6,11±0,03 4,07±0,02 a 2,72±0,01 a 3,85±0,85 b 

CONCENTRADO 

LÍQUIDO  
1,81±0,27 

 
1,44±00,09 b 

 

1,97±0,08 a 

 

 

2,7±0,02 b 

NÉCTAR  0,51±0,03 0,82±0,09 b 0,64±0,15 b 0,70±0,12 b 

 
T1: resultados das análises iniciais; T2: resultados das análises realizadas um mês após o T1; T3: resultados das 

análises realizadas dois meses após o T1; T4: resultados das análises realizadas três meses após o T1; a: sem 

diferenças significativas em relação ao T1; b: com diferenças significativas em relação ao T1 

 

No teste de comparações múltiplas, foram observadas diferenças significativas no T2 e 

T4 em relação ao T1 para o concentrado líquido. Para a polpa, foram observadas diferenças 

significativas no T3, e para o néctar, as diferenças significativas foram observadas no T2, T3 e 

T4. Entre os produtos analisados, a polpa apresentou maior capacidade antioxidante durante 

todo o período avaliado.    
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No conjunto dos resultados das análises de substâncias bioativas na polpa é possível 

observar que durante o período de quatro meses não houve perda de mangiferina, que a vitamina 

C e os carotenoides se mostraram mais estáveis do que os compostos fenólicos totais. Esse 

contexto pode ser indicativo de que a capacidade antioxidante in vitro da polpa de manga 

congelada pode estar relacionada com os a vitamina C e com a mangiferina. Essa observação 

encontra semelhança no relato de Klimczak et al. (2007), os autores atribuíram a capacidade 

antioxidante à vitamina C em sucos de laranja em embalagem acartonada, armazenados por 2, 

4, e 6 meses a 18, 28 e 38 °C por observarem as mesmas tendências de comportamento nos dois 

parâmetros, e diferenças entre os comportamentos dos fenólicos e da capacidade antioxidante 

durante o armazenamento. 

Em relação à contribuição dos carotenoides, seriam necessários dados sobre o grau de 

isomerização, como já citado anteriormente. Embora a isomerização de β-caroteno em purê de 

manga seja dependente de temperatura e tempo durante o processamento térmico, são 

necessárias altas temperaturas de tratamento e / ou longos tempos de tratamento para provocar 

a formação adicional relevante de isómeros cis de β-caroteno, e além disso, no que diz respeito 

à isomerização de β-caroteno no purê de manga, a seleção de matérias-primas parece mais 

importante do que o processamento (LEMMENS et al., 2013). Os resultados desse estudo 

sugerem que a capacidade antioxidante da polpa de manga pode estar relacionada com vitamina 

C, e com a mangiferina.  

Ao contrário da perda na capacidade antioxidante na polpa, foi observado aumento de 

37,25 % no néctar e 49,17 % no concentrado líquido ao fim do estudo. Os teores de compostos 

fenólicos totais e a capacidade antioxidante no T3 no néctar apresentam o mesmo perfil de 

alteração, entre dois e três meses de armazenamento observou-se a diferenciação dos 

comportamentos com aumento da capacidade antioxidante e queda no teor de fenólicos totais.  

 O aumento do teor de fenólicos totais entre o segundo e terceiros meses, pode ser 

porque os compostos fenólicos, que se encontravam esterificados formando pontes entre 

polímeros na parede da célula vegetal, foram liberados da matriz pelo processamento das 

mangas, e durante o armazenamento sofreram modificações químicas podendo ter causado o 

efeito de aumento da capacidade antioxidante ao fim do estudo. Nesse sentido,  Lobo et al. 

(2017) afirmam que o tratamento térmico causa uma série de alterações físicas e químicas nos 

alimentos, como gelatinização, desnaturação proteica, interações entre componentes, e quebra 

dos polímeros das paredes das células vegetais, com liberação dos fenólicos da matriz, e como 

consequência pode alterar o conteúdo e a composição fenólica, podendo alterar positivamente 

ou negativamente o teor de compostos fenólicos o que deve causar impacto na bioatividade e 
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benefícios para a saúde. De acordo com Sogi et al. (2012), muitos antioxidantes de plantas 

tipicamente existem como formas ligadas a compostos de alto peso molecular ou seus 

polímeros, e o tratamento térmico pode liberar e ativar antioxidantes de baixo peso molecular.  

No concentrado líquido, os teores de compostos fenólicos e capacidade antioxidante até 

a terceira análise apresentaram o mesmo perfil de comportamento, entre o T3 e T4 observou-se 

a diferenciação dos comportamentos com aumento da capacidade antioxidante e queda no teor 

de fenólicos totais. O comportamento observado foi o mesmo comportamento notado no néctar, 

e as mesmas considerações são aplicáveis.  

No conjunto dos resultados das análises de substâncias bioativas no concentrado líquido, 

foi possível observar que ao final do estudo os fenólicos totais estiveram presentes, constantes, 

e em maior proporção. Foi notada uma semelhança entre as tendências de comportamento dos 

fenólicos e da capacidade antioxidante, sugerindo a sua maior interação com a capacidade 

antioxidante in vitro. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

A obtenção de violaxantina através da coleta manual do resíduo da separação 

cromatográfica mostrou-se eficiente, menos trabalhosa, gastando menos solvente e outros 

materiais, além de diminuir a exposição do carotenoide.  

A polpa de manga apresentou resultados em desacordo com o PIQ no requisito acidez 

total, e em desacordo com o rótulo no requisito açúcares totais. A retenção de substâncias 

bioativas em polpa de manga congelada pode ter sido influenciada pelo armazenamento sob 

congelação, com melhor retenção de carotenoides e vitamina C, e pouca retenção de substâncias 

fenólicas, com exceção da mangiferina. Em relação à mangiferina, esta se manteve estável 

durante o período estudado, confirmando a sua estabilidade como um C-glicosídeo, e a detecção 

e quantificação dessa substância no produto comercial processado, pode estar relacionada com 

a sua presença na matéria prima utilizada, ou com possível utilização de mangas com cascas. 

Nosso estudo apresenta o relato presença de mangiferina em um produto comercial brasileiro. 

A polpa apresentou maior capacidade antioxidante in vitro em relação aos outros produtos 

durante todo o período avaliado, e a presença e o comportamento da mangiferina e da vitamina 

C indicam para uma contribuição importante dessas substâncias na capacidade antioxidante do 

produto.  

O néctar misto de maçã e manga apresentou conformidade com o PIQ, e desacordo com 

o rótulo na quantidade de açúcares totais e na quantidade de vitamina C. A retenção de 

substâncias bioativas foi influenciada pelo acondicionamento em embalagem acartonada, que 

conferiu melhor retenção dos carotenoides, indicando que as substâncias fenólicas e a vitamina 

C ficam mais vulneráveis ao oxigênio presente no espaço livre na embalagem e ao tempo de 

armazenamento. 

O concentrado líquido para refresco de manga se apresentou em desacordo com o PIQ 

quanto ao teor açúcares totais e sólidos solúveis em °BRIX, e se apresentou em desacordo com 

o rótulo no teor de açúcares totais.  A retenção de substâncias fenólicas foi expressivamente 

maior do que a retenção da vitamina C e dos carotenoides devido à conservação química com 

metabissulfito de sódio. Os resultados também mostraram que o armazenamento na presença 

de luz, do oxigênio no espaço livre da embalagem, e à temperatura ambiente influenciam na 

preservação da vitamina C e dos carotenoides. A capacidade antioxidante in vitro nesse produto 

pode estar mais relacionada com a presença de substâncias fenólicas. 

Com base nos dados da literatura, os carotenoides quantificados nos produtos analisados 

contribuíram em algum grau para a capacidade antioxidante de cada um deles, porém a 
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avaliação baseada no conhecimento dos isômeros formados durante o armazenamento 

permitiria avaliar qual a fração dos carotenoides presentes poderia atuar mais, ou menos, na 

capacidade antioxidante in vitro. 

Nosso estudo permitiu concluir finalmente que, todos os produtos analisados 

apresentaram alguma não conformidade, incorrendo em não qualidade por menor que seja o 

desvio. Sendo assim, medidas precisam ser discutidas e implantadas para controle efetivo da 

qualidade dos produtos oferecidos para consumo.  
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