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RESUMO GERAL 

 

SIQUEIRA, A.P.S. Desenvolvimento fisiológico e avaliação pós-colheita de mangaba  

(Harconia speciosa Gomes). 2017. 91f. Tese (Doutorado em Agronomia: Produção 

Vegetal)- Escola de Agronomia, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2017.1 

 

 

O Cerrado é fonte de grande parte das riquezas, tanto de fauna quanto de flora, que 

ocorrem no Brasil e em alguns outros países da América do Sul. Entre os indivíduos da 

flora, muito se tem estudado sobre as plantas frutíferas. Diante disso, este estudo busca 

analisar as potencialidades de mangabas (Harconia speciosa Gomes) endêmicas do 

cerrado, uma planta frutífera, muito produtiva, cujos frutos tem sabor agradável. 

Inicialmente definiu-se três variedades para estudo: var. gardneri, cuiabenses e pubescens. 

Essas variedades foram estudadas quanto ao seu desenvolvimento fisiológico por três 

safras. Essas plantas, além da produção em período de safra, produzem frutos durante 

vários meses do ano e, aparentemente, o pico produtivo entre as variedades não é o mesmo. 

A floração de setembro de um determinado ano é responsável pelos frutos  de julho do 

próximo ano. Avaliando a pós-colheita, notou-se que se coletados “frutos de caída” a 

durabilidade destes será de no máximo três dias, enquanto frutos coletados na planta mãe 

terão durabilidade de nove dias. Diante disso, foi necessário testar tecnologias de 

conservação pós-colheita entre elas, refrigeração e uso de cobertura comestível.  Na 

refrigeração os frutos de mangaba armazenados a 5 ºC duraram com qualidade até 25 dias, 

sendo que a var. pubescens é mais resistente às modificações catabólicas do 

amadurecimento, quando refrigerada. Quando aplicadas as coberturas comestíveis de 

amido e de proteína de soro de leite, notou-se que a cobertura de proteína foi mais bem-

sucedida em impedir a perda de massa do fruto, manter a aparência e duraram cerca de dez 

dias. Avaliando a possibilidade de coletar os frutos na planta mãe e uniformizar seu 

amadurecimento também se testou etileno exógeno e verificou-se que este é viável para 

uniformizar o amadurecimento, a indicação foi tratar por imersão em uma dosagem de 520 

mg. L-1. Após a colheita também avaliou-se a possibilidade de processamento desse fruto e 

foram elaborados um sorbet diet e sem lactose de mangaba além de um néctar. Em ambos 

os casos foi possível notar que o fruto tem potencialidade para processamento porque 

apresenta além de parâmetros físico-químicos desejáveis (acidez, sólidos solúveis e ratio) 
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um teor de ácido ascórbico elevado, classificando o fruto como rico em vitamina C. 

Conclui-se que a mangaba é um fruto de importância comercial e que os cuidados na pós-

colheita podem ser obtidos com tecnologias já amplamente difundidas, como a 

refrigeração, ou tecnologias mais recententes, no entanto, igualmente simples, como as 

coberturas comestíveis ou o uso de etileno exógeno. 

 

Palavras-chave: gardneri, cuiabenses, pubescens,vida de prateleira, processamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________ 

 

1Orientadora: Profª. Dra. Eli Regina Barboza de Souza. EA/UFG. 
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GENERAL ABSTRACT 

 

 

SIQUEIRA, A.P.S. Physiological development and post-harvest evaluation of mangaba 

(Harconia speciosa Gomes.). 2017. 91f. Thesis (Doctorate in Agronomy: Vegetable 

Production)- Escola de Agronomia, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2017.1 

 

The Cerrado is the source of much of the richness of both fauna and flora, which represent 

Brazil and some countries in South America. Among the individuals of the flora, much has 

been studied about fruit plants. Therefore, this study aims to analyze the potential of 

endemic Mangroves (Harconia speciosa Gomes) of the cerrado, a fruitful plant, very 

productive, with a pleasant taste and that can occur in up to six varieties. Three varieties 

were initially defined for study: var. Gardneri, cuiabenses and pubescens. These varieties 

were initially studied for their physiological development for three harvests. These plants, 

besides production in the harvest period, produce fruit during several months of the year 

and apparently the productive peak between the varieties is not the same. The flowering of 

September of a given year is responsible for the fruits of July next year. Evaluating the 

post-harvest, it was noticed that if fruits of fall were collected the durability of these will 

be of maximum 3 days, whereas, fruits collected in the mother plant will have durability of 

nine days. In view of this, it was necessary to test technologies for post-harvest 

conservation among them, refrigeration and the use of edible cover. In refrigeration the 

mango fruits stored at 5ºC could last up to 25 days, with var. Pubescens appears to be more 

resistant to catabolic changes from ripening when refrigerated. When applied to the edible 

coatings of starch and whey protein, it was noted that the protein coating was more 

successful in preventing loss of fruit mass, maintaining appearance and lasting about ten 

days. Evaluating the possibility of collecting the fruits in the mother plant and 

standardizing its maturation, exogenous ethylene was also tested and it was verified that 

this is feasible to standardize the ripening, the indication was treated by immersion in a 

dosage of 520 mgL-1. After the harvest, the possibility of processing this fruit was also 

evaluated and a sorbet diet and without mango lactose and a nectar were prepared. In both 

cases, it was possible to note that the fruit has potential for processing because it presents, 

besides desirable physicochemical parameters (acidity, soluble solids and ratio), a high 

ascorbic acid content, classifying the fruit as rich in vitamin C. It is concluded Finally, that 
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mangaba is a fruit of commercial importance and that post-harvest care can be achieved 

with already widespread technologies, such as refrigeration, or more recent but equally 

simple technologies such as edible coverages or use of Exogenous ethylene. Contributing 

to the flow of fruits with quality, as in the case of mangaba, one can contribute with the 

preservation of the Cerrado. 

 

keywords: gardneri, cuiabenses, pubescens,shelf-life, processing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________ 

1Adviser: EA/UFG. Profª. Dra. Eli Regina Barboza de Souza 
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1  INTRODUÇÃO GERAL 

 

 

Nos últimos anos, a base principal econômica da região Centro-Oeste foi a 

pecuária extensiva e a agricultura, de maneira que imensas áreas com espécies nativas 

foram substituídas por pastagem e monoculturas agrícolas (IBGE, 2004). Segundo o 

Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2017) isso impacta o ambiente, a sociedade e a 

biodiversidade de forma que um amplo número de espécies vegetais está se perdendo antes 

mesmo de serem conhecidas pela humanidade. Apesar disso, a flora do cerrado possui 

numerosas espécies frutíferas com  potencial de utilização agrícola . 

A mangabeira (Hancornia speciosa Gomes) é uma planta frutífera, de clima 

tropical, nativa do Brasil e encontrada em várias regiões do País, do Nordeste até o cerrado 

da região Centro-Oeste, Norte e Sudeste, de porte médio, pode chegar a 10 m de altura, 

com copa irregular, tronco tortuoso e ramificado, folhas opostas, brilhantes e flores brancas 

e perfumadas (Lorenzi, 2000; Chaves, 2006; Soares et al., 2006; Embrapa, 2007). Floresce 

de julho a setembro e a colheita dos frutos é de novembro a maio, é muito produtiva 

podendo chegar no ápice da sua produtividade com cerca de 10 t.ha-1 de fruto por planta 

(Vieira Neto, 2002; Silva Júnior, 2009). 

Os frutos da mangabeira são arredondados, variam em cor de acordo com a 

região de origem, indo de verde claro (Centro -Oeste) a vermelho (Nordeste). Possuem 

sementes discóides e achatadas. Seu comportamento é climatérico típico e são altamente 

perecíveis, por isso, encontra-se normalmente, no mercado, produtos processados de 

mangaba, como sucos, licores e sorvetes (Lederman, 2000; Moura, 2005; Embrapa, 2007; 

Vieira, 2011). Além da alta taxa de produtividade, os frutos são altamente perecíveis, o que 

torna necessário a adoção de técnicas adequadas de manuseio e conservação visando 

aumentar sua vida útil pós-colheita (Alves, 2006). 

Considerando que se trata de uma cultura ainda em fase de domesticação, 

temas como avaliação da qualidade fisiológica das sementes, seleção de genótipos, 

desenvolvimento e adaptação de práticas culturais e aspectos relacionados com a pré e pós-

colheita do fruto, entre outros, necessitam ser melhor investigados. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 CERRADO 

 

O padrão complexo de climas encontrados neste planeta têm um papel 

importante na criação dos padrões também complexos de vegetação e tipos de 

comunidades que nele encontramos. Esses padrões de grande escala são, em geral, 

divididos em biomas (Oxford, 2004). A distribuição dos biomas na superfície terrestre 

relaciona-se principalmente com os climas e mais diretamente com a temperatura e a 

precipitação (Walter, 1986). 

Cada bioma tem uma fisionomia característica, compreendendo altura e hábito 

de crescimento dos principais táxons, tamanho, forma e textura das folhas, proporção de 

plantas sempre-verdes e decíduas, diversidade de espécies e outros fatores que impõem 

fisionomia e arquitetura características para amplas extensões da cobertura vegetal (Tallis, 

1991).  

O bioma Cerrado, no Brasil, ocupa uma área de, aproximadamente, 2 milhões 

de km2. Os cálculos do tamanho ocupado pelo cerrado no território brasileiro variam 

bastante e dependem basicamente da inclusão ou não das áreas de transição existentes nas 

bordas da área central do bioma. Segundo Ribeiro & Walter (1988; 2008) são descritos 11 

tipos principais de vegetação para o bioma cerrado. De acordo com o mapa de biomas do 

Brasil (IBGE, 2004), as áreas de transição ou de tensão ecológica representam aquelas 

regiões onde há mistura de elementos florísticos entre duas regiões adjacentes. 

Os principais estados, nos quais o bioma Cerrado se encontra distribuído, são 

Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins, Bahia, Piauí, 

Maranhão, São Paulo e Distrito Federal (Silva Jùnior et al., 2001). Além de ocorrer no 

Brasil, o cerrado (savanas) cobre parte significativa de outros países, como Venezuela, 

Colômbia, Bolívia e Cuba (Goedert, 1989).    

Cerca de 50% do cerrado encontram-se em altitudes que variam entre 300 m e 

600 m (Silva Júnior et al., 1994; Alho & Martins, 1995;). A temperatura média anual do 

cerrado está em torno de 22 ºC, as máximas absolutas mensais podem chegar a mais de 40 

ºC, já as mínimas que variam consideravelmente, podem atingir valores próximos ou até 

abaixo de 0 no inverno (Ribeiro & Walter, 1998).  
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O Cerrado brasileiro manteve-se quase inalterado até a década de 1950. Com a 

interiorização da capital nacional, grandes extensões de terra deram lugar à pecuária e à 

agricultura extensiva. Nas décadas de 1970 e de 1980, houve rápido deslocamento da 

fronteira agrícola, com base em desmatamentos, queimadas, uso de fertilizantes químicos e 

agrotóxicos, que resultaram em áreas do cerrado “altamente modificadas” (Vera, 2007). A 

forma de ocupação do cerrado, apoiado pelo modelo agrícola vigente, vem contribuindo de 

forma significativa para a descaracterização e degradação dessas áreas e colocando em 

risco inúmeras espécies vegetais endêmicas, a maioria ainda não estudada. O processo 

acelerado de sua ocupação agrícola e a exploração extrativista e predatória provocam 

quedas significativas das safras de frutíferas nativas (Silva Júnior et al., 2001). 

 

 

2.2 FRUTÍFERAS NATIVAS DO CERRADO 

 

O cerrado típico é constituído por árvores relativamente baixas (3 m a 6 m de 

altura), esparsas, e uma vegetação rasteira constituída, em geral, por gramíneas. A típica 

vegetação do cerrado possui seus troncos tortuosos, de baixo porte, ramos retorcidos, 

cascas espessas e folhas grossas. Apresenta plantas que possuem raízes profundas e que, 

com isso, desenvolveram capacidade de buscar água no subsolo; assim, mesmo nos meses 

mais secos, estão com suas raízes em camadas de solos sempre úmidas (Ferri, 1977). 

A flora do cerrado apresenta grande número de espécies produtoras de frutos 

comestíveis, que são utilizados por populações humanas há muito tempo (Barbosa, 1996). 

Além de serem usadas na formação de pomares domésticos e comerciais, as frutíferas 

nativas do cerrado podem ser utilizadas com sucesso na recuperação de áreas desmatadas 

e, ou degradadas. Além desses usos, muitas espécies fazem parte da flora apícola (Silva 

Júnior et al., 2001). 

As frutíferas nativas de ocorrência no bioma cerrado possuem frutos que 

apresentam, junto à população, uma grande aceitação e um mercado ainda pouco 

explorado. Entre estas frutíferas estão baru (Dipteryx alata Vogel), cagaita (Eugenia 

dysenterica DC.), pequi (Caryocar brasiliense Camb.), araticum (Annona crassiflora 

Mart.), jatobá (Hymenaea stigonocarpa Mart), mangaba (Hancornia speciosa Gomes), 

cajuzinho (Anacardium othonianum Mart.), jenipapo (Genipa americana L.) e buriti 

(Mauritia flexuosa L. f.) (Aquino & Oliveira, 2006). Estas plantas possuem potencial a ser 
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explorado pelos produtores e agricultores, as quais, ao contrário da exploração extrativista 

que pode contribuir para o depauperamento do bioma, com o aproveitamento racional 

desses frutos, podem de alguma forma contribuir para a melhoria da qualidade de vida do 

produtor, além de auxiliar na preservação das espécies (Dias, 2012). 

Segundo Reis et al. (2008) os frutos do cerrado, como gabiroba, cagaita e 

mangaba podem contribuir em proporções consideráveis com a ingestão dietética 

recomendada, sendo fontes alternativas de nutrientes. Apesar disso, nenhuma das espécies 

conhecidas vem sendo cultivada em escala comercial. Toda a comercialização é baseada no 

extrativismo, o que segundo Pereira et al. (2001) está influenciando na reprodução natural 

dessas espécies. Pesquisas visando à domesticação, seleção de material genético superior e 

desenvolvimento de sistemas de cultivo são, sem dúvida, o caminho adequado para evitar a 

erosão genética, a extinção de indivíduos superiores e a pressão extrativista sobre a 

natureza. 

 

 

2.3 A MANGABEIRA 

 

A mangabeira   (Hancornia speciosa Gomes) é agrupada botanicamente nos 

táxons, segundo classificação de Cronquist (1988), citado por Silva Júnior & Lêdo (2006): 

Reino Plantae, Divisão Magnoliophyta, Classe Magnoliopsida, Subclasse Asteridae, 

Ordem Gentianales, Família Apocynaceae e Gênero Hancornia. É planta arbórea de porte 

médio e atinge de 5 a 10 m de altura, sua copa é irregular, tronco tortuoso, bastante 

ramificado e áspero, ramos lisos e avermelhados, folhas opostas, simples, pecioladas, 

glabras, brilhantes e coriáceas, inflorescências de uma a sete flores perfumadas e de 

coloração branca  (Soares et al., 2006; Embrapa, 2007; Isa, 2009). 

Esta frutífera possui uma área de dispersão ampla, de ocorrência em terrenos 

secos, preferencialmente arenosos, desde a Venezuela ao norte, Bolívia e Peru a oeste, todo 

o território brasileiro, até o Paraguai, encontrando-se variedades que se desenvolvem 

normalmente em altitudes de até 1.500 m acima do nível do mar, adaptando-se a distintos 

climas, tanto tropical como subtropical (Moura, 2003). A maioria das espécies frutíferas 

nativas do cerrado é endêmica. A mangabeira constitui uma exceção, ocorrendo em outras 

regiões, especialmente no Nordeste e Norte do Brasil (Lorenzi, 2000; Chaves, 2006). 



16 

 

Ocorre em agrupamentos naturais, facilitando ações de extrativismo e conservação 

(Lorenzi, 2009). 

Em geral, ocorre em solos acidentados, pedregosos, arenosos ou areno-

argilosos, pobres e ácidos, sujeitos a longos períodos de estiagem (áreas de cerrado e 

semiáridas do Nordeste). No cerrado, as mangabeiras ocorrem, principalmente, nas 

encostas pedregosas, em formações abertas, com padrão de distribuição agregado (Almeida 

et al., 1998). 

As flores são hermafroditas, brancas, em forma de campânula alongada 

(tubular). A inflorescência é do tipo dicásio com um a sete flores (Almeida et al., 1998), 

podendo ocorrer até dez flores por ápice. É uma planta autoincompatível e necessita de 

genótipos diferentes da espécie e polinizadores específicos para que ocorra a fecundação 

cruzada e a produção de frutos. A frequência e a eficiência das visitas dos polinizadores 

influenciam fortemente no sucesso reprodutivo dessas plantas. Registraram-se 33 espécies 

de visitantes nas flores de mangaba entra elas, abelhas (Euglossini e Centridini) e 

borboletas (Nymphalidae e Hesperiidae) em geral, visitantes com peças bucais longas 

(Darrault & Schlindwein, 2002; 2003). O aumento da frequência de polinizadores leva a 

uma taxa de frutificação mais alta, frutos maiores e com mais sementes. 

Na região do Cerrado a mangabeira floresce de julho a setembro e os frutos 

amadurecem entre setembro e dezembro. A colheita dos frutos é iniciada normalmente em 

novembro ou dezembro e se estende até os meses de maio ou junho (Vieira Neto, 2002). 

Com potencial para o aproveitamento variado, seus frutos apresentam valor comercial 

significativo (Soares et al., 2005). 

Essa planta inicia a sua produção entre o terceiro e o quinto ano após o plantio, 

sendo que, a partir do quinto ano, a cultura pode proporcionar produtividades de 10 a 12 t. 

ha-1. Ainda não se dispõe de cultivares selecionadas, porém as pesquisas na área de 

recursos genéticos e melhoramento estão se mostrando bastante promissoras (Silva Júnior, 

2004). 

A mangabeira possui alto teor de látex que pode ser explorado para produção 

de borracha (Paula, 1992), que é utilizado na região dos Cerrados na medicina popular, e, 

ainda, para impermeabilizar tecidos e confeccionar bolsas (Hirschmann & Arias, 1990). 
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2.4  A MANGABA 

 

O fruto da mangabeira é do tipo baga, de tamanho, formato e cores variados, 

normalmente, elipsoidais ou arredondados, amarelados ou esverdeados, com pigmentação 

vermelha ou sem pigmentação, polpa amarela adocicada, rica em vitaminas, ferro, fósforo, 

cálcio e proteínas (Aguiar Filho & Bosco, 1998). Suas sementes são achatadas e discóides, 

com coloração castanho-clara (Lederman et al., 2000). Ganga et al. (2010) observaram a 

existência de grande variação morfológica entre frutos de mangaba tanto entre variedades 

botânicas quanto entre populações. 

 De acordo com Vieira (2011), a massa média dos frutos de mangabeira 

coletadas no cerrado de 42,70 g. Em geral, o fruto da mangaba é composto de cerca de 

77,00% de polpa, 12,00% de semente e 11,00% de casca (Lederman et al., 2000). 

Sensorialmente, os altos conteúdos de sólidos solúveis totais associados com a alta acidez, 

além do sabor exótico, conferem à mangaba um sabor muito apreciado, a quantidade de 

açúcar em relação aos sólidos solúveis totais corresponde a, aproximadamente, 77,00%, e a 

de açúcares redutores, 59,00% em relação aos totais (Borges, 2000).  

 A mangaba apresenta comportamento típico climatérico (Moura, 2005), polpa 

branca, agridoce e aromática, podendo ser consumida in natura ou no preparo de produtos 

(Borges et al., 2000). No entanto, a mangaba é um fruto extremamente perecível 

(Lederman et al., 2000) e, portanto, suscetível a danos mecânicos durante a colheita, 

transporte e manuseio, o que representa um sério obstáculo para a sua comercialização 

(Carnelossi et al., 2004). O maior uso deste fruto é por meio de processamento de polpa 

congelada, suco engarrafado, sorvete, doce, licor e geleia, xarope, compotas, vinho, 

vinagre, além do consumo in natura (Embrapa, 2007).  

Para atingir outros mercados, é necessário o desenvolvimento de técnicas que 

propiciem a conservação e agregação de valor do fruto. O emprego de tecnologias pós-

colheita, portanto, vem incrementar a cadeia produtiva da mangaba prolongando sua vida 

útil e tornando viável seu transporte a longas distâncias, alcançando outros mercados, 

propiciando sustentabilidade à cultura e oferecendo melhor remuneração ao produtor 

(Villachia, 1996). 
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2.5  COMERCIALIZAÇÃO DO FRUTO 

 

A comercialização da mangaba é direcionada, prioritariamente, para três 

grandes polos absorvedores da produção: (a) as Centrais de Abastecimento (CEASA); (b) 

as grandes redes de supermercados; (c) as indústrias de processamento da polpa, incluindo 

também as feiras e os mercados públicos como centros de comercialização da fruta 

(Lederman & Bezerra, 2003). 

Segundo a Conab (2017) a média dos preços pagos ao produtor do fruto da 

mangabeira, no período de janeiro de 2016 a janeiro de 2017, nos estado de Sergipe, 

Paraíba, Bahia e Rio Grande do Norte foi de R$ 2,29 o quilo; e Minas Gerais R$ 1,63 o 

quilo. Os preços atuais recebidos pelos produtores extrativistas, se comparados ao mesmo 

período do ano anterior, tiveram acréscimos de 16,28% na Bahia e de 14,45% no Rio 

Grande do Norte, face às ofertas reduzidas nas últimas safras. Em relação aos estados de 

Sergipe e Paraíba, observa-se que o preço baixou em 18,56% e 11,75% respectivamente, 

devido ao período de safra. 

Ainda segundo a Conab (2017) a quantidade de mangaba (frutos) ofertada no 

mercado é menor que a demanda, razão pela qual o preço é alto. No Nordeste, durante o 

pico da safra, o quilo da fruta custa em torno de R$ 2,29 o quilo, quando a safra diminui é 

vendido a R$ 5,00. A comercialização é feita tanto por catadoras, quanto por 

intermediários. Geralmente, as catadoras vendem diretamente aos feirantes dos municípios, 

em mercados e nas Ceasa. Além disso, existem muitas catadoras vendendo os frutos da 

mangaba em barracas às margens das rodovias. A produção em 2015 foi de 663 toneladas. 

Do total da produção nacional, 53% estão concentrados nos estados de Sergipe e Paraíba.  

Para Araújo et al. (2003) a mangaba apresenta grande potencialidade de 

mercado no segmento de frutas tropicais, com possibilidades de aproveitamento tanto para 

o mercado consumidor interno, quanto externo, já que seus frutos têm boa aceitação in 

natura ou processados. 

 

2.6  DESENVOLVIMENTO FISIOLÓGICO 

 

A avaliação do padrão de desenvolvimento de um fruto a partir do 

florescimento auxilia no estabelecimento de índices de maturidade e são importantes para a 

comercialização de frutos. O conhecimento das fases do desenvolvimento é essencial para 
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auxiliar na determinação de práticas culturais, principalmente quanto ao estádio de 

maturação adequado para a colheita comercial (Coombe, 1976; Esposti et al., 2008). 

Em muitos trabalhos descrevem-se as mudanças físicas e químicas durante o 

desenvolvimento do fruto, podendo os estádios de desenvolvimento ser determinado com 

base nos dias após a antese (Martins et al., 2003; Rodrigues et al., 2009; Silva et al., 2009), 

na soma de graus térmicos recebidos pela planta mãe (Berille et al., 2007) ou com base nas 

mudanças físico-químicas de fácil medição, como coloração, tamanho, massa, formato e 

textura, entre outros (Oms-Liu et al., 2011). O estudo do desenvolvimento fisiológico 

proporciona o conhecimento da fisiologia da maturação de frutos, permitindo estabelecer 

bases para a colheita apropriada, criando alternativas para o armazenamento, que possam 

ampliar a vida útil e reduzir as perdas pós-colheita dos produtos colhidos (Kader, 1986). 

A fase de crescimento envolve a divisão celular e subsequente alargamento da 

célula, que determina o tamanho final do fruto (Chitarra & Chitarra, 2005; Vilas-Boas, 

2006). Nesta fase, ocorre o incremento irreversível nos atributos físicos, como o peso e 

tamanho do fruto (Chitarra & Chitarra, 2005; Berilli et al., 2007). Variações nos fatores 

ambientais como luz, temperatura, precipitação pluviométrica, solo entre outros, têm 

influência decisiva nessa fase de desenvolvimento do fruto (Chitarra & Chitarra, 2005). 

Na maturação, o fruto continuará sua ontogenia, mesmo que destacado da 

planta (Wills et al., 1998). Geralmente, os frutos são colhidos nesse estádio, após o qual, 

sobrevivem utilizando substratos acumulados. É uma etapa intermediária entre o final do 

desenvolvimento e o início da senescência, sendo um processo normal e irreversível, 

podendo ser retardado (Chitarra & Chitarra, 2005). De acordo com Chitarra & Chitarra, 

(2005) e Vilas Boas (2006), a maturação, geralmente, inicia antes do crescimento acabar e 

inclui diferentes alterações na composição, que variam de acordo com o tipo de fruto. 

O amadurecimento é caracterizado por mudanças de natureza bioquímica, que 

resultam em características estéticas e de qualidade para o fruto, devido a mudanças na sua 

composição, na cor, textura e outros atributos sensoriais, que tornam o fruto aceitável para 

o consumidor (Kluge et al., 2002; Chitarra & Chitarra, 2005). Nesse estádio, há 

aprimoramento das características sensoriais, ou seja, sabores e odores específicos 

desenvolvem-se em conjunto com o aumento da doçura, com a redução da acidez e da 

adstringência. O fruto torna-se mais macio e mais colorido em decorrência da degradação 

da clorofila e do desenvolvimento acentuado de pigmentos carotenoides e, ou, flavonoides 

(Chitarra & Chitarra, 2005). 
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A senescência é o período em que os processos bioquímicos anabólicos dão 

espaço aos catabólicos, chegando ao envelhecimento e, em seguida, à morte do tecido. O 

fato dos parâmetros para diferentes frutos não serem iguais em sua natureza ou tempo, 

dificulta a determinação de parâmetros bioquímicos ou fisiológicos para descrição destes 

estádios (Chitarra & Chitarra, 2005; Vilas-Boas, 2006). 

 

2.7 QUALIDADE PÓS-COLHEITA  

 

A demanda pelo consumo de frutas e hortaliças tem levado à necessidade de 

técnicas de armazenamento pós-colheita que prolonga a vida de prateleira e mantêm 

qualidades sensoriais iniciais do produto (Sánchez et al., 2009). As práticas de manuseio 

pós-colheita são tão importantes quantos as práticas culturais. De nada adianta a utilização 

da moderna tecnologia agrícola visando ao aumento da produção de alimentos, se estes não 

forem convenientemente aproveitados pelo homem. Muitos problemas relacionados com a 

perda acentuada de qualidade e deterioração dos alimentos são o resultado de danos 

sucessivos e cumulativos que estes sofrem durante todos os seus períodos de manuseio, 

armazenamento e transporte (Cortez et al., 2002). 

A qualidade dos frutos colhidos depende das condições de desenvolvimento, as 

quais influenciam a vida útil pós-colheita. Colheitas realizadas antes de os frutos atingirem 

completa maturação fisiológica prejudica o seu processo de amadurecimento, afetando a 

sua qualidade. Por outro lado, a colheita de frutos totalmente maduros reduz sua vida útil, 

dificulta o seu manuseio e transporte, devido a sua baixa resistência física, causando perdas 

quantitativas e qualitativas (Chitarra & Chitarra, 1990). 

O manuseio de frutos requer cuidados especiais em todas as etapas da cadeia 

de comercialização (desde o produtor até o consumidor). Para prolongar o período de 

armazenamento dos frutos, é necessário utilizar técnicas de conservação que interfiram nos 

processos fisiológicos, reduzindo as taxas de transpiração e respiração, por meio da 

diminuição da temperatura, elevação da umidade relativa do ar, uso de aditivos na 

superfície e de embalagens adequadas, uma vez que a aparência é o critério mais utilizado 

pelo consumidor para avaliar a qualidade de frutas e hortaliças (Chitarra & Chitarra, 2005). 

Para estudo da qualidade dos frutos, podem ser adotados vários parâmetros, 

sejam eles físicos ou químicos. Esses parâmetros geralmente são influenciados pelos 

seguintes fatores: edafoclimáticos, cultivar, época e local de colheita, tratos culturais e 
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manuseio na colheita e pós-colheita, e variam em função do destino do fruto e das 

exigências do mercado consumidor (Fagundes & Yamanishi, 2001). 

 

2.8 TÉCNICAS DE CONSERVAÇÃO PÓS-COLHEITA 

 

A qualidade pós-colheita dos frutos está relacionada com a minimização da 

taxa de deterioração, ou seja, manutenção da firmeza, cor, aparência, visando mantê-los 

atraentes ao consumidor por um período de tempo mais longo (Chitarra & Chitarra, 2005).  

 

2.8.1 Resfriamento 

 

Uma das técnicas mais eficientes para aumentar a durabilidade de frutos e 

minimizar as perdas pós-colheita é o armazenamento à baixa temperatura. O uso da 

refrigeração é utilizado para diminuir a taxa respiratória, a perda de água e retardar o 

amadurecimento dos frutos (Paull, 1994). 

No grupo de frutos sensíveis estão geralmente, os frutos tropicais citrus, 

goiaba, abacaxi, já os frutos não sensíveis são geralmente, frutos de clima temperado, figo, 

pêssego, uva. Para quantificar a eficiência do processo de resfriamento, tanto em termos de 

tempo como de temperatura, são empregados parâmetros como: tempo de meio 

resfriamento (half-cooling time), e o tempo dos sete oitavos do resfriamento (seven-

eights cooling time). Estes parâmetros estão relacionados com o tempo necessário para 

resfriar comercialmente os produtos, e pode ser expresso em horas ou minutos (Ashrae, 

1994).  

Siqueira et al. (2014) em estudo com goiaba ‘Paluma’  verificaram que o tempo 

entre a colheita e início do resfriamento rápido aumentou significativamente a vida útil 

pós-colheita das frutas. O tempo de resfriamento depende de vários fatores, entre eles, 

coeficiente de transferência de calor, diferença de temperatura entre o produto e o meio, 

propriedades termofísicas, tamanho da geometria dos produtos, tipo de meio de 

resfriamento, tipo de embalagem e arranjo dos produtos dentro da mesma, além do calor 

vital do fruto (Brosanan & Sun, 2001). 
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2.8.2  Etileno: hormônio do amadurecimento 

 

O etileno é um fitormônio gasoso importante em todo o desenvolvimento dos 

frutos, principalmente na fase de amadurecimento. Esse fitormônio está envolvido na 

aceleração do amadurecimento e senescência de frutos climatéricos, resultando na redução 

do período de armazenamento desses frutos (Paull et al., 1997). A ação do etileno inicia-se 

com sua ligação ao seu receptor na célula, desencadeando, em cascata, uma série de 

reações de fosforilação (Sisler et al., 2006) que sinalizam para a expressão de genes 

relacionados com o amadurecimento e a senescência dos frutos. Dessa maneira, a 

interrupção da ligação etileno ao seu sítio receptor pode retardar sua ação e, 

consequentemente, o amadurecimento dos frutos (Sisler & Serek, 2003). 

Para uniformização da maturação de um mesmo lote e para condução da 

biossíntese autocatalítica de etileno para aceleração da maturação uma das técnicas que 

podem ser utilizadas é fazer aplicação de etileno exógeno (Leshem et al., 1986). 

 

2.9 PROCESSAMENTO DE FRUTAS  

 

O processamento industrial de alimentos promove o prolongamento da sua vida 

útil, tornando-os mais atraentes ao paladar; entretanto, induz mudanças e interações entre 

os constituintes de alimentos. Assim, o processamento pode ter um impacto positivo 

(destruição de inibidores ou formação de complexos desejáveis entre os componentes dos 

alimentos e os íons metálicos) ou um impacto negativo (perdas de nutrientes) (Correira et 

al., 2008). 

A redução das perdas pós-colheita, que ocorrem anualmente nas diferentes 

etapas de obtenção dos alimentos, o excedente de produção, gerado na época de safra e a 

alta perecibilidade dos alimentos, associados à ausência e, ou deficiência de técnicas 

adequadas de manuseio, transporte e armazenamento, têm gerado grandes perdas, que 

podem ser reduzidas pelo processamento. Muitos são os processos empregados com o 

intuito de produzir alimentos estáveis e seguros como a refrigeração, congelamento, 

desidratação, salga, adição de açúcar, acidificação, fermentação, pasteurização, 

esterilização, utilização de pulsos elétricos, tecnologia de barreiras ou métodos combinados 

(Souza Filho et al., 1999; Correia et al., 2008 ) 
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Uma das características da indústria brasileira de processamento de frutas é sua 

estrutura heterogênea, composta por uma grande quantidade de empresas de pequeno e 

médio portes, acompanhada por um número bastante reduzido de grandes empresas que 

respondem por parcela significativa da produção e do mercado. Considerando os dados do 

Relatório Anual de Informações Sociais (RAIS) do Ministério do Trabalho e do Emprego 

(MTE), verifica-se um aumento do número de estabelecimentos existentes na indústria 

brasileira de processamento de frutas de pouco mais de 30% (NEIT, 2008). 

Um grande desafio competitivo do setor brasileiro de frutas processadas é o 

desenvolvimento das atividades de promoção e marketing dos produtos, visando a 

ampliação dos mercados consumidores interno e externo, que possuem grande potencial de 

absorção da produção de frutas industrializadas. As atividades de promoção das frutas e de 

produtos derivados no mercado internacional têm contado com o apoio da Agência de 

Promoção de Exportações do Brasil (APEX) (NEIT, 2008). 
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3 AVALIAÇÃO FÍSICO- QUÍMICA DE MANGABAS ENDÊMICAS DO 

CERRADO EM DIFERENTES PONTOS DE COLHEITA 

 

 

RESUMO 

 

A mangaba é um fruto tropical, nativo do cerrado e apesar de apresentar alta produtividade 

e contribuir com nutrientes em uma dieta saudável, o fruto ainda não é comercializado em 

larga escala. Por ser climatérico e altamente perecível há distintas formas de colheita do 

fruto, normalmente, a população local entende por fruto amadurecido, somente aquele que 

já caiu da planta mãe, no entanto, esse tipo de colheita reduz consideravelmente a vida de 

prateleira desse fruto. Objetivou-se com este estudo avaliar três variedades endêmicas do 

cerrado Harconia speciosa var. cuyabensis,  var. gardneri e  var. pubescens em dois pontos 

de colheita, frutos “ de caída” e coletados na planta mãe e avaliá-los físico-quimicamente 

com relação aos índices de maturação de fácil determinação como: sólidos solúveis, 

acidez, ratio (SS/AT) e teor de ácido ascórbico. Notou-se que os frutos “de caída” possuem 

média dos teores de sólidos solúveis maior (18 a 21), bem como o ratio (19-24) o teor de 

ácido ascórbico foi muito variável entre os pontos de colheita e também entre as variedades 

(máx. 855 mín. 366 mg.100 g-1 de ácido ascórbico) e a acidez em média foi maior para 

frutos “ de caída” (média geral 0,91g.100 g-1 de ácido cítrico). Entre as variedades pode-se 

verificar que a var. pubescens  foi destaque para maior teor de sólidos solúveis e de ácido 

ascórbico independente do ponto de colheita. Os frutos demonstraram grande variabilidade 

entre si e também entre os pontos de colheita para os atributos avaliados. A var. pubescens 

se destaca em relação a índices importantes do ponto de vista de consumo e processamento 

(sólidos solúveis) e do ponto de vista nutricional devido ao alto índice de ácido ascórbico.  

 

Palavras-chave:  Harconia speciosa var. cuyabensis,  var. gardneri e  var. pubescens,  

maturação. 
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ABSTRACT 

 

PHYSICAL-CHEMICAL EVALUATION OF ENDEMIC MANGABAS OF THE 

CERRADO IN DIFFERENT HARVEST POINTS 

 

The mangaba is a tropical fruit, native to the cerrado and although it has high productivity 

and contributes nutrients to a healthy diet, the fruit is still not commercialized on a large 

scale. Because it is climacteric and highly perishable there are different ways of harvesting 

the fruit, usually the local population understands by ripened fruit, only the one that has 

already fallen from the mother plant, however, this type of harvest considerably reduces 

the shelf life of this fruit. The objective of this study was to evaluate three endemic 

varieties of the cerrado Harconia speciosa var. cuyabensis, var. gardneri and var. pubescens 

at two harvest points, "falling" fruits and collected in the mother plant and 

physicochemically evaluated in relation to the maturation indexes of easy determination as: 

soluble solids, acidity, ratio (SS / AT) and acid ascorbic content. It was observed that the 

fruits of "fall" had a mean of the solids content higher (18 to 21), as well as the ratio (19-

24) the ascorbic acid content was very variable between the harvest points and also 

between the (max. 855  and min. 366 mg.100 g-1 ascorbic acid) and the acidity on average 

was higher for "falling" fruits (general average 0.91g.100 g-1 citric acid). Among the 

varieties it can be verified that var. pubescens was highlighted for higher soluble solids 

content and ascorbic acid independent of the harvest point. The fruits showed great 

variability among themselves and also between the harvest points for the evaluated 

attributes. The var. pubescens stands out in relation to important indices from the point of 

view of consumption and processing (soluble solids) and from the nutritional point of view 

due to the high index of ascorbic acid. To indicate a specific variety for large-scale trade 

other attributes such as productivity should be evaluated. 

 

keywords:  Harconia speciosa var. cuyabensis,  var. gardneri e  var. Pubescens, ripeness 
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3.1 INTRODUÇÃO 

 

A mangabeira (Hancornia speciosa Gomes) é uma planta frutífera de clima 

tropical, pertence à família Apocynaceae, nativa do Brasil e é encontrada em várias regiões 

do Brasil do Nordeste até o Cerrado das regiões Centro-Oeste, Norte e Sudeste 

compreendendo seis variedades botânicas (Monachino, 1945; Alves, 2006) 

O fruto, denominado de mangaba, apresenta comportamento típico climatérico, 

polpa branca, agridoce e aromática, podendo ser consumida in natura ou no preparo de 

produtos processados como sucos, licores e sorvetes (Borges et al., 2000; Moura, 2005; 

Alves, 2006). As mangabas da região nordeste do Brasil, típicas do bioma da caatinga, são 

frutos diferentes dos encontrados nos cerrados do Centro-oeste Goiano, principalmente no 

que se refere a coloração, enquanto as primeiras são amarelo- avermelhadas quando 

amadurecidas, as últimas preservam a coloração verde (Ganga et al., 2009). A preservação 

da coloração verde interfere diretamente na identificação do ponto de colheita de mangabas 

nativas do Cerrado. 

 Ganga et al. (2010) relataram que as populações e plantas de mangabeira 

apresentam grande variação fenotípica quanto à caracteres de frutos, sendo que a maioria 

dessa variação está entre populações, mas também está presente entre as variedades 

botânicas. As principais variedades endêmicas encontradas no cerrado e avaliadas por estes 

autores foram: gardneri, pubescens e cuyabensis. 

Diante do exposto, objetivou-se, com este estudo, avaliar físico-quimicamente 

três diferentes variedades de mangaba endêmicas do cerrado em dois pontos de colheita. 

 

3.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi conduzido com os frutos do banco de germoplasma de 

Hancornia speciosa da Escola de Agronomia da Universidade Federal de Goiás com três 

subespécies de mangaba, cuyabensis, gardneri e pubescens. Essa coleção foi implantada 

em dezembro de 2005, em delineamento experimental de blocos completos casualizados, 

sendo 57 tratamentos, quatro blocos e uma planta por parcela, no espaçamento de 5 m x 6 

m. 

Os frutos foram colhidos do banco de germoplasma em novembro de 2015 

(safra) de árvores aleatórias. Foram utilizadas 10 árvores de cada variedade de onde 
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retiraram-se 6 frutos por árvores, totalizando 60 frutos por variedade. Dos 60 frutos, 30 

foram colhidos “de caída” nos limites da copa da árvore,  conforme são habitualmente 

coletados na região, portanto, já amadurecidos e 30 foram colhidos da planta mãe maturos 

fisiologicamente, mas ainda não amadurecidos. 

Após lavagem e sanitização com água clorada 200 mg.L-1 os frutos foram 

selecionados em relação a ausência de defeitos e uniformidade de tamanho observando 

as diferenças entre as variedades. O delineamento experimental foi realizado em blocos 

inteiramente casualizados e  os frutos foram submetidos a análises físico-químicas de 

teor de sólidos solúveis totais, determinado por meio da leitura dos graus Brix da 

amostra a 20°C, em refratômetro digital (Atago N-1E), de acidez total titulável 

determinada por titulação, com solução de hidróxido de sódio (NaOH) 0,1 N, conforme 

a AOAC (2010) e teor de ácido ascórbico determinado pelo método de Tillmans 

(Strohecker & Henning, 1967). A análise estatística realizada foi a descritiva com 

valores máximos, mínimos e médios dos resultados obtidos. 

 

3.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 O teor de sólidos solúveis (SS) entre as variedades dentro de um mesmo 

estádio de maturação e entre os estádios de maturação variou muito. O intervalo para os 

frutos “de caída” foi de 18 a 21 com média geral de 19,67, sendo que a maior média foi da 

variedade pubescens (Tabela 1). Para os frutos colhidos na planta mãe os intervalo foi de 

16 a 20 com média geral de 17,67 e a maior média também da variedade pubescens. 

Nascimento et al. (2014) encontram intervalo de SS de 15,34 a 18, 70 °Brix para frutos 

coletados maduros, portanto, inferiores aos encontrados no presente estudo, mesmo para 

frutos colhidos não amadurecidos. Santos et al. (2012) encontram valores também 

inferiores de  14,83 ºBrix para frutos colhidos maduros. Essa variação no teor de sólidos 

solúveis pode ocorrer pelas diferentes variedades ou por condições edafoclimáticas de cada 

região onde foram produzidos os frutos. Tendo em vista o consumo in natura e o 

processamento, um maior teor de sólidos solúveis pode acarretar maior rendimento, menor 

custo operacional e elevado grau de doçura (Pereira et al., 2000). 

Com relação ao teor de acidez, o intervalo para frutos “de caída” foi de 0,86 a 

1,00 g.100 g-1 de ácido cítrico e para os frutos colhidos na planta mãe foi de 0,84 a 1,14 

(Tabela 1). As médias gerais foram respectivamente de 0,91 e 0,89, logo, os frutos já em 
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maturação avançada apresentavam-se mais ácidos. Esse resultado é coerente com o que já 

foi descrito como sabor agridoce da mangaba. Sacramento et al. (2007) classifica as frutas 

que apresentam teores de ácido cítrico entre 0,08 e 1,95%, como bem aceitas para o 

consumo in natura, esse teor de acidez, expresso em ácido cítrico, parece não ser agressivo 

para o paladar do consumidor. 

 

Tabela 1. Teores mínimos, máximos e médios de Sólidos Solúveis (SS), Ácido 

Ascórbico (AA) e Acidez Titulável (AT) de mangabas (Harconia speciosa Gomes) das 

variedades cuyabensis, gardneri e pubescens em dois estádios de colheita “de caída” e 

colhidos na planta mãe. 

 

Frutos 

Colhidos 

Sólidos Solúveis 

 (°Brix) 

Ácido Ascórbico 

(mg.100g-1 de ácido ascórbico) 

Acidez Titulável 

(g.100g-1  de ácido cítrico) 

“de caída” *Mín. **Máx. Médio Mín. Máx. Médio Mín. Máx. Médio 

cuyabensis 18,00 19,00 18,00 438,75 548,80 504,00 0,95 0,97 0,96 

gardneri 20,00 21,00 20,00 600,00 679,88 642,00 0,86 1,00 0,91 

pubescens 21,00 21,00 21,00 661,14 705,28 685,00 0,85 0,87 0,86 

Média geral 19,67 20,33 19,67 566,63 644,65 610,33 0,89 0,95 0,91 

Planta mãe          

cuyabensis 17,00 17,00 17,00 500,00 579,15 544,00 0,79 0,88 0,85 

gardneri 16,00 16,00 16,00 336,27 422,09 394,00 0,78 0,89 0,84 

pubescens 20,00 20,00 20,00 823,35 855,90 838,00 0,95 1,14 1,00 

Média geral 17,67 17,67 17,67 553,21 652,38 592,00 0,84 0,97 0,89 

 

*Mín- mínimo; **Máx-máximo 

 

  Avaliando os parâmetros físico-químicos de sólidos solúveis e de acidez dos 

frutos (Tabela 1) pode-se obter o ratio (SS/AT) dos frutos “de caída” (cuyabensis: 19; 

gardneri: 22; pubescens: 24) e dos frutos colhidos ainda na planta mãe (cuyabensis: 20; 

gardneri: 19; pubescens: 20). O ratio representa o balanço entre a doçura e acidez e é fator 

importante a ser avaliado na pós-colheita de frutos pois determina em grande parte a 

aceitação do consumidor pelo fruto e no caso da mangaba é determinante para caracterizar 

o sabor sui generis agridoce e característico, já descrito na literatura, para caracterizá-lo. 

Ao analisar a média dos ratios para os frutos colhidos ao chão (ratio de 22) e para os frutos 
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colhidos na planta mãe (ratio de 20) notou- se que o melhor balanço de acidez e doçura 

está nos frutos “de caída”, o que confirma que neste caso a maturação está mais avançada e 

o fruto já amadurecido. Nascimento et al. (2014) relataram intervalo entre cerca de 14 a 28 

para ratio de mangabas colhidas maduras e explanaram em seu estudo, que com estes 

valores, a mangaba é um produto que pode ser indicado para industrializados adocicados, 

como doces e sorvetes. 

 Os teores médios de ácido ascórbico para os frutos de mangaba entre os 

estádios de colheita variam de 336,27 a 679,88 mg.100g-1 de ácido ascórbico (Tabela 1). A 

média geral para os frutos “de caída” foi de 610 mg.100 g-1 de ácido cítrico e para os frutos 

colhidos na planta mãe 592 mg.100 g-1 de ácido cítrico. O teor de ácido ascórbico de frutos 

do cerrado já está explanado na literatura para muitas espécies como sendo considerável e 

importante fator para justificar o consumo desses frutos. Morzelle et al. (2015) avaliando o 

teor de ácido ascórbico de frutos nativos do Cerrado como a curriola, a gabiroba e o 

Murici, encontram os teores de 51, 383 e 92 mg.100-1 de ácido ascórbico, respectivamente 

e concluiram que os altos teores de ácido ascórbico podem estar relacionados com a 

capacidade antioxidante expressiva desses materiais, principalmente da gabiroba. A 

mangaba, comparativamente com o estudo de Morzelle et al. (2015), apresenta teores que 

equivalem ao dobro ou mais de ácido ascórbico em relação à gabiroba, a curriola e  ao 

murici. 

Analisando as variedades dentro de um mesmo estádio de colheita, nota-se que 

para os frutos colhidos “de caída” a variedade pubescens se destaca em relação aos valores 

de sólidos solúveis e também nos teores de ácido ascórbico, o ratio também é 

consideravelmente maior. Quando colhida na planta mãe essa variedade também se destaca 

das demais com relação ao seu teor de sólidos solúveis e de ácido ascórbico. 

Ganga et al. (2008) em seus estudo com as mesmas variedades de mangaba 

endêmicas do cerrado descreveram sobre as variações fenotípicas entre essas variedades e   

explica que a var. gardneri e pubescens são frutos mais arredondados e verde claros 

enquanto a variedade cuyabensis apresenta frutos verde-escuros e oblongos. O estudo de 

Ganga et al. (2010) determinou ainda, diferenças na produção estimada entre essa 

variedades e notaram que as matrizes de gardneri e pubescens eram mais produtivas que as  

matrizes de cuyabensis. 

Independente das variedades comparando os dois modos de colheita notou-se 

que os frutos colhidos “de caída” são realmente mais avançados em estádio de maturação e 
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por isso, provavelmente, padronizou-se este modo de colheita na região, pois nesta fase os 

frutos estão com suas melhores características físico-químicas e possivelmente sensoriais, 

principalmente, para consumo in natura. No entanto, do ponto de vista da pós-colheita, é 

importante avaliar que frutos em estádio avançado de maturação podem ter uma cadeia de 

comercialização mais dificultosa, incorrendo em maiores perdas. 

 

3.4 CONCLUSÃO 

 

O estádio de colheita dos frutos interfere na composição físico-química do 

fruto, sendo que “frutos de caída” são mais indicados para consumo in natura. A variedade 

pubescens apresentou índices físico-químicos mais desejados para o comércio e 

processamento que as ouras duas variedades. 
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4 VIDA ÚTIL DE FRUTOS DE MANGABA DE VARIEDADES ENDÊMICAS DO 

CERRADO COLHIDOS EM DIFERENTES ESTÁDIOS DE MATURAÇÃO 

 

RESUMO 

 

A mangabeira é uma frutífera nativa do Cerrado de grande potencial produtivo. Os frutos 

são globosos, de coloração verde amarelada e agridoces, são também muito perecíveis e 

explorados por comunidades que vivem do extrativismo de frutíferas desse bioma. Diante 

da importância desse fruto e de sua alta perecibilidade, objetivou-se com este estudo 

avaliar a vida útil de duas variedades de mangaba endêmicas do cerrado (Harconia 

speciosa var. gardineri e var. cuiabenses) colhidas em diferentes estádios de maturação, 

armazenadas em temperatura média de 20 ºC. Após armazenamento os frutos foram 

avaliados físico-quimicamente em relação ao teor de sólidos solúveis, acidez 

titulável, ratio, firmeza e teor de ácido ascórbico diariamente até sua senescência, 

detectada por aparência e aroma do fruto. Os dados foram tratados estatisticamente através 

do teste de normalidade de dados e ANOVA. As mangabas maduras tiveram um maior 

valor de acidez e maior média de sólidos solúveis que as mangabas verdes. A maior 

concentração de ácido ascórbico também foi encontrada na mangaba madura. A var. 

cuiabenses se destacou com relação à composição química.  Foi possível concluir que os 

frutos de mangaba colhidos já amadurecidos tem vida útil de três dias enquanto que os 

colhidos na maturidade fisiológica antes do completo amadurecimento demoram cerca de 9 

dias para amadurecerem. 

 

Palavras-chave: gardineri, cuiabenses, shelf-life, armazenamento. 

 

ABSTRACT 

 

SHELF LIFE OF MANGABA FRUIT OF ENDEMIC VARIETIES OF THE CERRADO 

COLLECTED IN DIFFERENT MATURATION STAGES 

 

The mangabeira is a native fruit of the Cerrado of great productive potential. The fruits are 

globose, yellowish green and bittersweet, are also very perishable and exploited by 

communities that live from the fruit extractivism of this biome. In view of the importance 
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of this fruit and its high perishability, the objective of this study was to evaluate the useful 

life of two endemic mangaba varieties of the cerrado (Harconia speciosa var. gardineri and 

var. cuiabenses) harvested at different maturation stages stored at temperature average of 

20 ºC. After storage the fruits were physico-chemically evaluated in relation to the soluble 

solids content, titratable acidity, ratio, firmness and ascorbic acid content daily until their 

senescence, detected by appearance and aroma of the fruit. Data were statistically treated 

using the data normality test and ANOVA. The mature mangoes had a higher acid value 

and a higher average solids solubility than green mangoes. The highest concentration of 

ascorbic acid was also found in the mature mango. The var. cuiabenses stood out in 

relation to the chemical composition. It was possible to conclude that mango fruits already 

matured have a shelf life of two days whereas those harvested at physiological maturity 

before full maturation take about 9 days to mature. 

 

Keywords: gardineri, cuiabenses, shelf-life, storage. 

 

 

4.1 INTRODUÇÃO 

 

A mangabeira (Hancornia speciosa Gomes) é uma frutífera nativa do Brasil e está presente 

em várias regiões do país em áreas do Cerrado e Caatinga. No entanto, quase toda a 

produção brasileira concentra-se na região Nordeste. Devido às características sensoriais 

como aroma e sabor, esse fruto tem elevado potencial para exploração agroindustrial 

(Ávila et al., 2010; Venturini Filho, 2010; Hansen et al., 2013). 

Os frutos de mangaba da região nordeste e os endêmicos do cerrado diferem 

principalmente em cor, os primeiros ficam amarelo- avermelhados ao amadurecer enquanto 

os últimos continuam  na cor verde. Essa ausência de uma coloração específica que 

identifique o fruto maduro, além de sua alta perecibilidade, e a obtenção quase que 

exclusivamente extrativista dos frutos de mangaba comprometem o escoamento e a 

produção comercial do fruto, principalmente, na região do cerrado (EMBRAPA, 2007). 

Diante das dificuldades de escoamento de produção desses frutos 

principalmente devido a alta perecibilidade, além da susceptibilidade de fungos que 

acarretam perdas consideráveis, tanto nutritivas quanto econômicas a conservação pós-
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colheita da mangaba é imprescindível (Mirahmadi et al., 2011; Andrade Júnior et al., 

2016). 

 É, portanto, importante estudar, a princípio, o comportamento desses frutos 

armazenados, sem tratamento ou influência de refrigeração, em estádios fisiológicos 

indicados para colheita (maturos fisiologicamente e completamente amadurecidos). 

Conhecendo este comportamento será possível a partir deste e de outros estudos indicar 

tratamentos pós-colheita que mantenham a vida útil do fruto, com qualidade, e indicar aos 

comerciantes a durabilidade do produto fresco no mercado. 

Diante do exposto objetivou-se com este estudo avaliar a vida útil de duas 

variedades de mangaba endêmicas do cerrado armazenadas em temperatura média de 20ºC 

colhidas desverdes (na maturidade fisiológica) e maduras (com amadurecimento 

completo). 

 

4.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi conduzido com plantas do banco de germoplasma da 

Universidade Federal de Goiás, implantado em 2005, no município de Goiânia, GO, nas 

coordenadas geográficas, latitude 16°35’12” S, longitude 49°21’14” W e 730 m de 

altitude. As plantas tinham 12 anos de idade e a safra de maior produtividade teve pico em 

outubro. De acordo com a classificação de Köppen, o clima da região é do tipo Aw (quente 

e semiúmido, com estação seca bem definida de maio a setembro), com temperatura média 

de 22,3°C. O solo é caracterizado como latossolo vermelho distrófico, de textura média e 

relevo suavemente ondulado (BRASIL, 1992; EMBRAPA, 1999). A precipitação média 

anual do Bioma Cerrado é de 1.500 mm, variando de 750 mm a 2.000 mm (Ádamoli et al., 

1987). 

Os frutos foram coletados e conduzidos para o Laboratório de Horticultura da 

Universidade Federal de Goiás onde foram selecionados visualmente quanto a melhor 

aparência, ausência de injúrias e tamanho similar, em seguida, foram sanitizados em 

solução de cloro a 200 mg.100 g-1 por 10 minutos. O experimento foi conduzido em 

esquema fatorial (2 x 2 x 9), de 2 variedades de mangaba (Harconia speciosa var. gardineri 

e var. cuiabenses), 2 pontos de colheita e 9 épocas de avaliação (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8). Os 

frutos foram avaliados em triplicata sendo cada repetição constituída de 5 frutos. 
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As avaliações físico-químicas realizadas nos frutos foram: teor de sólidos 

solúveis (SS), acidez titulável (AT) e ratio (SS/AT), determinadas segundo os métodos 

analíticos da AOAC (2010). O teor de ácido ascórbico foi determinado segundo Strohecker 

& Henning (1967), sendo expresso pelo equivalente em miligramas de ácido ascórbico por 

100 gramas de amostra. Os frutos também foram avaliados em relação à firmeza, 

determinada pelo método de aplanação, conforme Calbo & Nery (1995). 

Os dados foram analisados segundo sua normalidade, pelo teste de  Shapiro-

Wilk e após a randomização destes foram submetidos à análise de variância (ANOVA) a 

5% de probabilidade, a partir da variável época. Assim, compararam-se as médias quando, 

através da ANOVA, detectava-se significância para os fatores (variedade e estádio de 

maturação) ou quando havia interação significativa entre os fatores. 

 

4.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No dia zero de avaliação, dia da colheita dos frutos, notou-se significância pra 

variedade (p= 0.02) e para ponto de maturação (p <0.0001), logo é possível afirmar que 

nesta época de avaliação as mangabas maduras tiveram um maior valor de acidez que as 

mangabas verdes, independente da variedade. e que, entre as variedades dentro de um 

mesmo estádio de maturação a var. cuyabenses é mais ácida que a  var. gardneri (Tabela 

1). 
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Tabela 1- Médias de acidez titulável g.100g-1 (ácido cítrico) para mangaba (Harconia 

speciosa Gomes) da var. gardneri e cuiabenses madura e verde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Significância para variedade e ponto; * Significância somente 

para variedade porque não há mais dois pontos de colheita;– Não há 

significância; I Há interação, a 5% de probabilidade. 

 

No dia 1 de avaliação houve uma interação significativa (p=0,0002) entre o 

estádio de colheita e a variedade. A partir do 3° dia de avaliação e ao longo do 

experimento, principalmente, devido à senescência de frutos maduros, a acidez titulável 

mostrou-se significante somente entre as variedades (Dia 3 p= 0.24; Dia 5 p<0.0001; 

Dia 6 p=0.006 e Dia 7 p=0.0016, respectivamente). 

Sobre o parâmetro acidez, Sacramento et al. (2007) descreveram que uma 

fruta que apresenta teores de ácido cítrico entre 0,08 e 1,95%, pode ser classificada de 

sabor moderado e bem aceita para o consumo in natura. Baseando-se nessa classificação 

a  mangaba pode ser considerada de saber agradável para o consumo in natura. A acidez 

dos alimentos, de forma geral, também é importante do ponto de vista de conservação, 

em geral, alimentos mais ácidos tendem a ter uma maior durabilidade, uma vez que o 

espectro de microrganismo que cresce em meios mais ácidos é menor, sendo estes 

principalmente microrganismos deteriorantes. Nascimento et al. (2014) avaliando 

Dia Estádio var. gardneri  var. cuiabenses

0 Madura 0,93** 1,05**

0 Verde 0,64** 0,74**

1 Madura

1 Verde

2 Madura

2 Verde 0,73

3 Madura

3 Verde 0,66* 0,89*

4 Madura

4 Verde

5 Madura

5 Verde 1,80* 1,11*

6 Madura

6 Verde 0,53* 0,75*

7 Madura

7 Verde 0,62* 0,76*

8 Madura

8 Verde

Acidez Titulável g.100g-1 (ácido cítrico)

1,04I 0,82I

0,57I 0,78I

0,96-- 0,75--

0,99--

0,69-- 0,79--

0,58-- 72--
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mangabas do oeste da Bahia encontraram intervalos de acidez do fruto entre 0,61 a 1,24. 

Carnelossi et al. (2004) encontraram acidez média de 0,70%, coerentes com os valores 

encontrados no presente estudo. A acidez também é um fator que é levado em conta para 

processamento e estabilidade de produtos como geleias, sucos e sorvetes, justificando a 

potencialidade deste fruto não só para consumo in natura, mas também para 

processamento. 

O aumento da acidez durante a maturação do fruto pode ser justificado 

devido à possível ativação da glicólise induzida pela colheita do fruto (climatérico). O 

aumento da taxa respiratória e até mesmo um pico respiratório ou de etileno pode 

proporcionar aos frutos uma alteração no teor de ácidos sensíveis ao paladar (Lima et al., 

2003). No entanto, com o avanço da senescência, normalmente, há a maior 

probabilidade de haver um decréscimo no teor de ácidos dos frutos. 

Avaliando-se o teor de sólidos solúveis, no dia zero de avaliação houve 

interação para a variável sólidos solúveis entre variedade e estádio de maturação 

(p=0,04) (Tabela 2). No dia um de avaliação há significância para estádio de maturação 

(p<0.0001) e para variedade (p=0.0039) portanto, nesta data pode-se afirmar que a 

mangaba  madura possui maiores médias de sólidos solúveis. Entre as variedades para 

um mesmo estádio de maturação a var. cuiabenses tem maior teor de sólidos solúveis. 

No dia 2 de avaliação a interação só foi significativa para ponto de colheita (p=0.0003) 

demonstrando que a as variedades maduras novamente, possuíam maior teor de sólidos 

solúveis e no dia 5 de avaliação, devido à perda dos frutos maduros houve significância 

somente para a variedade (p=0.047) com a var. cuiabenses novamente destacando-se 

quanto ao teor de sólidos solúveis. 

De acordo com Chitarra & Chitarra (2005) o teor de açúcares normalmente 

constitui cerca de 85% do teor de sólidos solúveis nos frutos. Logo, os frutos com teores 

de sólidos solúveis mais altos são mais adequados para consumo in natura e também 

para processamento, apresentando maior rendimento e maior lucro operacional e elevado 

grau de doçura (Pereira et al., 2000). O grau de doçura desses frutos juntamente com a 

acidez que apresentam são determinantes para a construção do sabor agridoce sui 

generes desse fruto. Tendo em vista esses fatores a var. cuiabenses se destaca. 
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Tabela 2- Médias de sólidos solúveis (°Brix) para mangaba da var. gardneri e cuyabenses 

madura e verde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Significância para variedade e ponto; *Significância 

somente para variedade, porque não há mais dois pontos 

de colheita; __* Significância somente para ponto. -- Não 

há significância; I Há interação, a 5% de probabilidade. 

 

A significância para o fator teor de ácido ascórbico deu-se a partir do 

segundo dia de avaliação e também no terceiro para os fatores variedade  (Dia 2 p=0.03;  

Dia 3 p=0.032) e estádio de maturação (Dia 2 p=0.0006; Dia 3 p=0.0017) (Tabela 3). 

Sendo assim para estes períodos, entre o ponto de maturação as mangabas maduras 

possuem maior teor de ácido ascórbico e entre as variedades para um mesmo estádio de 

maturidade a var. cuiabenses se destaca, com teores mais elevados. Nas épocas de 

avaliação 3 e 5 há significância para as variedades em relação ao teor de ácido ascórbico 

(Dia 3 p=0.005 e Dia 5 p=0.012) reafirmando para estes tempos que a var. cuiabenses 

tem maior teor de ácido ascórbico. 

O ácido ascórbico (AA), também conhecido como vitamina C, é uma das 

mais importantes vitaminas hidrossolúveis, presentes naturalmente nos alimentos, 

Sólidos Solúveis (°Brix)

Dia Estádio var. gardneri var. cuiabenses

0 Madura

0 Verde

1 Madura 21,00** 22,00**

1 Verde 16,67** 17,00**

2 Madura 21,67--*

2 Verde

3 Madura

3 Verde 17,00-- 19,00--

4 Madura

4 Verde 16,00-- 17,67--

5 Madura

5 Verde 13,67* 15,22*

6 Madura

6 Verde 16,40-- 18,17--

7 Madura

7 Verde 19,00-- 18,33--

8 Madura

8 Verde 19,17-- 18,33--

19,00I 21,83I

15,83I 16,67I

23,00--*

16,00--* 17,67--*
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especialmente em frutas e vegetais (Valente et al., 2011; Maiaeves t al., 2015). O AA 

exerce importantes funções metabólicas essenciais e capacidade antioxidante, uma vez 

que os seres humanos não são capazes de sintetizá-lo (Cruz-Rus et al., 2011). O teor de 

AA em frutos é determinado principalmente pelo genótipo, mas também é influenciado 

pela maturação dos mesmos (Cocetta et al., 2012). Neste estudo os frutos de mangaba 

maduros obtiveram elevados teores de AA bem como nos estudos de Cruz-Rus; Botella; 

Gomez-Jimenez (2010) e Cruz-Rus et al. (2011).  De acordo com a classificação de 

Andrade et al. (2002) a mangaba independente da maturação é uma fonte rica de 

vitamina C pois situa-se na faixa de 100 - 300 mg.100 g-1  de ácido ascórbico. 

 

Tabela 3- Médias em mg.100g-1 de ácido ascórbico para mangaba da var. gardneri e 

cuyabenses madura e verde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Significância para variedade e ponto; * Significância 

somente para variedade porque não há mais dois pontos 

de colheita;– Não há significância; a 5% de probabilidade. 

 

Com relação à  perda de massa, esta mostrou-se significativa nas épocas 1 e 2  

de avaliação para o fator estádio de maturação (Dia 1 p= 0.0001; Dia 2 p=0.0001, 

respectivamente) demonstrando que a maior de perda de massa concentra-se em frutos 

Dia Estádio var. gardneri var. cuiabenses

0 Madura

0 Verde

1 Madura 178,09** 217,05**

1 Verde 149,72** 153,14**

2 Madura 187,49** 213,98**

2 Verde 121,49** 161,24**

3 Madura

3 Verde 160,67* 212,77*

4 Madura

4 Verde

5 Madura

5 Verde 100,94* 137,04*

6 Madura

6 Verde

7 Madura

7 Verde

8 Madura

8 Verde

Vitamina C (mg.100g-1)

151,07-- 163,01--

118,97-- 153,09--

149,68-- 156,93--

154,26-- 201,85--

182,79-- 192,31--

125,57-- 113,61--
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mais maduros (Tabela 4). Nas épocas 5, 6 e 7 a significância foi para a variedade (Dia 5 

p=0,05; Dia 6 p=0.033; Dia 7 p=0.026, respectivamente) sendo que a maior perda de 

massa foi para os frutos da var. cuyabenses. 

 

Tabela 4- Médias de perda de massa em (g) para mangaba da var. gardneri e cuyabenses 

madura e verde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Significância somente para variedade, porque não há 

mais dois pontos de colheita; __* Significância somente 

para ponto. – Não há significância. A 5% de 

probabilidade. 

 

Para a maioria dos produtos hortícolas frescos, a máxima perda de massa 

fresca tolerada para o não aparecimento de enrugamento da superfície oscila entre 5 e 10% 

(Finger & Vieira, 2002). Os frutos da variedade gardneri, maduros, em máxima perda de 

massa fresca perderam 4.3% e os verdes 3.5%. No entanto, os frutos da var. cuiabenses, 

maduros, perderam no máximo de sua perda de massa fresca 6.8% e os verdes 7.3%. 

Perda de massa  (g)

Dia Estádio var. gardneri var. cuiabenses

0 Madura 0,00 0,00

0 Verde 0,00 0,00

1 Madura

1 Verde

2 Madura

2 Verde

3 Madura

3 Verde

4 Madura

4 Verde

5 Madura

5 Verde

6 Madura

6 Verde 4,8* 6,73*

7 Madura

7 Verde 5,55* 7,68*

8 Madura

8 Verde 6,35* 8,66*

2,20--* 2,45--*

0,82--* 1,2--*

4,42--* 4,97--*

1,71--* 2,42--*

2,38-- 3,46--

3,21-- 4,77--

3,96-- 5,2--
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Produtos perecíveis como a mangaba sofrem alguma perda de peso durante o 

armazenamento devido ao efeito combinado da respiração e da transpiração (Chitarra & 

Chitarra, 2005). 

Quanto a firmeza a significância ocorreu nos dias zero e dois de avaliação 

somente para estádio de colheita (p= 0.037 e p=0.0001, respectivamente) sendo que os 

frutos verdes estavam mais firmes que os maduros (Tabela 5). 

 

Tabela 5- Médias de firmeza (N) para mangaba (Harconia speciosa Gomes) da var. 

gardneri e cuiabenses madura e verde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__* Significância somente para ponto. – Não há 

significância. A 5% de probabilidade. 

 

O grau de resistência à pressão que os frutos maduros suportaram é bem menor 

que dos frutos verdes. Avaliando a resistência medida pela firmeza, pode-se inferir quanto 

ao melhor material do ponto de vista de resistência durante a cadeia produtiva. A perda de 

firmeza por frutos maduros ocorre devido à atividade da enzima hidrolítica que promove 

Firmeza (N)

Dia Estádio var. gardneri var. cuiabenses

0 Madura

0 Verde

1 Madura

1 Verde

2 Madura

2 Verde

3 Madura

3 Verde

4 Madura

4 Verde

5 Madura

5 Verde

6 Madura

6 Verde

7 Madura

7 Verde

8 Madura

8 Verde

0,09--* 0,2--*

1,39--* 2,21--*

1,15-- 0,27--

1,7-- 2,11--

0,09--* 0,17--*

1,64--* 2,11--*

2,49-- 1,67--

1,49-- 1,8--

1,58-- 1,38--

0,42-- 0,75--

0,96-- 0,77--

0,05-- 0,02--
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solubilização das pectinas presentes na parede celular, principalmente a 

pectinametilesterase (PME) e a poligalacturonase (PG), processo natural durante do 

desenvolvimento do fruto, principalmente na frase de maturação fisiológica e 

amadurecimento. 

 

4.4 CONCLUSÃO 

  

Os frutos de mangaba colhidos maduros têm vida útil de 3 dias enquanto que 

os verdes levam cerca de 9 dias para amadurecerem e perderem sua qualidade sensorial, 

em temperatura média de 20 ºC. Os frutos da var. cuiabenses se destacam em termos de 

composição-química. 
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5  CONTROLLED RIPENING OF MANGABA  (Harconia speciosa var. gardineri) 

WITH EXOGENOUS ETHYLENE 

 

ABSTRACT 

 

The Cerrado biome has a big biodiversity. Mangaba (Harconia speciosa var. gardineri) 

represents this diversity and is widely distributed throughout the Brazilian territory. This 

fruit has a short harvest period (from October to December), with high yield and high 

perishability. Ethylene (C2H4) is an active phytohormone which is important in the 

maturation process of climate-ric fruits such as mangaba. For this experiment, completely 

ripe mangaba fruits were taken from the ground, and unripe fruits were harvested from the 

trees. Unripe fruits were treated with exogenous ethylene with two climatization 

techniques (spraying and fruits immersion) and four concentrations of Etrhel-etephon 

240gL-1 (0 mgL-1; 520 mgL-1, 1042 mgL-1 and 2083 mgL-1). Firmness, ascorbic acid 

content, soluble solids (SS) and titratable acidity (TA) were evaluated. From the beginning 

until the end of the experiment, ripe mangabas were less firm (28 N) than unripe ones. 

Soluble sol-ids were uniform (~16 ° Brix) in fruits of all treatments at the end of the 

evaluation days. Titratable acidity was lower in the end of the experiment and higher with 

high levels of ethylene and with spray treatment. Vitamin C decreased throughout the 

experiment. Ethylene is efficient for con-trolled ripening of mangaba and the immersion is 

considered the most efficient technique of this study. 

 

Keywords: Harconia speciosa gardineri, ripening, hormone; climatization process; 

postharvest 

 

RESUMO 

 

 AMADURECIMENTO CONTROLADO DE MANGABA (Harconia speciosa var. 

gardineri)  COM ETILENO EXÓGENO 

 

O bioma Cerrado possui uma grande biodiversidade. A mangabeira (Harconia speciosa 

var. gardineri) representa essa diversidade e está amplamente distribuída em todo o 
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território brasileiro. Esta fruta tem um curto período de colheita (de outubro a dezembro), 

com alto rendimento e alta perecibilidade. O etileno (C2H4) é um fitohormômio que é 

importante no processo de maturação de frutas climatéricas como mangaba. Para este 

experimento, frutos de mangaba completamente maduros foram colhidos do chão, frutos 

não maduros foram colhidos da planta. As frutas não maduras foram tratadas com etileno 

exógeno com duas técnicas de climatização (pulverização e imersão dos frutos) e quatro 

concentrações de Etrhel-etephon 240 g.L-1 (0 mg. L-1, 520 mg. L-1, 1.042 mg. L-1 e 2.083 

mg. L-1). A firmeza, teor de ácido ascórbico, sólidos solúveis (SS) e acidez titulável (TA) 

foram avaliados. Desde o início até o final do experimento, as mangabas maduras foram 

menos firmes (28 N) que as não maduras. Sólidos solúveis foram uniformes (~ 16 ° Brix) 

em frutos de todos os tratamentos no final dos dias de avaliação. A acidez titulável foi 

menor no final do experimento e maior com altos níveis de etileno e com tratamento por 

pulverização. A vitamina C diminuiu durante todo o experimento. O etileno é eficiente para 

o amadurecimento controlado de mangaba e a imersão foi considerado a técnica mais 

eficiente. 

 

Palavras- chave: Harconia speciosa gardineri, amadurecimento, hormônio, processo de 

climatização, pós-colheita. 

 

5.1 INTRODUCTION 

 

The Cerrado biome has the second biggest biodiversity of the planet. It 

contains more than one hundred plant species with economic potential. Almeida (1999) 

described them and cited at least 100 fruit species in Cerrado regions. Hancornia speciosa 

which is widely distributed in the Brazilian territory is able to be found in the Center-West, 

Southeast and North regions of Cerrado (Lederman et al., 2000). Moreover, it can also be 

found in the Northeast coastal tablelands where its extraction for commercial purposes is 

more intense. 

Mangaba fruits from Brazilian Northeast, which are typical from the caatinga 

biome, are different from those found in Central-western cerrado of Goias, mainly 

regarding the coloration. The ones from Central-western preserve a green coloration, which 

directly interferes in the harvest and postharvest of these fruits (Ganga et al., 2009). Thus, a 

significant part of the cerrado mangaba production is lost due to the absence of a specific 
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coloration that identifies the ripe fruit, and also due to the short harvest period with high 

yield and high perishability, which compromises their flow and production (EMBRAPA, 

2007). 

Therefore, it becomes necessary to develop adequate techniques of harvesting, 

handling and conservation, aiming to increase the postharvest shelf-life of those fruits 

(Silva Júnior & Ledo, 2006). Mangaba is characterized as a climacteric fruit and the 

climatization process can be used with the aim of having homogenization of lots and 

controlling the ripening of fruits (Kader, 2002; Neves, 2009; Botrel et al., 2003). Ethylene 

(C2H4) is an active phytohormone used in the climatization process and it is important to 

evaluate its regulatory role in the ripening of climacteric fruits, especially for mangaba, 

whose studies are incipient or inconclusive (Aguila et al., 2011). 

The aim of this study was to evaluate the use of ethylene with different forms 

of application in mangaba fruits to control the ripening of fruits collected from trees. 

 

5.2 MATERIAL AND METHODS 

 

Fruits were collected from the germplasm bank of the Federal University of 

Goias, Goiania, Goiás, at 16° 35'12 "S latitude, 49 ° 21'14" W longitude and 730 m of 

altitude. The experiment was conducted in a factorial design with control. The control was 

composed of ripe mangabas collected from the ground. The experimental design consisted 

of unripe and still firm fruits collected from 12-year-old trees. Fruits were submitted to two 

climatic techniques (spraying and immersion), three concentrations of Etrhel-etephon 240 

g / L (520 mg. L-1, 1042 mg. L-1 and 2083 mg. L-1) and three days of evaluation (0, 4, 6). 

Each plot was composed of five fruits, in triplicate. About 200 fruits (still firm) were 

harvested from the trees and 50 fruits were taken from the ground completely mature 

(control). Both were sanitized with sodium hypochlorite 200 mg. L-1 for 15 minutes. A 

hand sprayer with 500 mL of capacity was used for the spraying treatment. The immersion 

was performed in containers during 10 minutes. 

Fruits firmness was evaluated and determined through the applanation method 

proposed by Calbo and Nery (1995). Ascorbic acid content was determined according to 

Strohecker and Henning (1967), expressed as milligram of ascorbic acid per 100 grams of 

sample. Finally, soluble solids (SS), titratable acidity (TA) and ratio (SS/TA) were 

determined following the methodologies described by AOAC (2010). After being 
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submitted to the Cochran (Homoscedasticity) and Lilliefors (data normality) tests, data 

were analyzed using analysis of variance, factorial design with control and Scott- Knott 

test (Liliefors,1967). 

 

5.3 RESULTS AND DISCUSSION 

 

The firmness of ripe mangaba was 28.31 N, which is lower than all treatments 

with controlled ripening. The firmness loss at four and six days of evaluation was about 

14% and 35% in relation to the initial firmness, respectively. At the end of six days of 

evaluation, the firmness loss precluded the evaluation progress (Table 1). With the ripening 

progress, there is a solubilization of the pectic substances and the rigidity of the cell wall is 

compromised, which is also a consequence of the accelerated respiratory process and a 

effect of the ripening hormone which is naturally triggered by the fruit (Chitarra & 

Chitarra, 2005). In cerrado endemic mangaba, the firmness loss is also characterized by the 

loss of a milky substance. This substance is responsible for making the fruit inappropriate 

for consumption when it is unripe. It is important to notice that the unripe fruit, when 

harvested still firm, can be transported more safely and for longer distances. There was not 

significant differences among the application techniques and the higher ethylene dosage 

showed the greatest firmness. 

 

Table 1-  Firmness values,  Soluble Solid, Titratable Acidity and Vitamin C, of mangaba 

(Harconia speciosa Gomes) unripe and submitted to ethylene treatments in different 

dosages (520 mg. L-1; 1.042 mg. L-1; 2.083 mg. L-1) and interactions between factores. 

 

Factors Soluble Solids 

(°Brix) 

Titratable acidity 

(mg citric acid/ 100g) 

Vitamin C 

(mg ascorbic acid/ 

100g) 

Firmness 

 (N) 

Days     

0 16.00a 0.82a 213.33a 48.85a 

4 14.59b 0.58b 68.50b 41.93b 

6 16.32a 0.50c 48.11b 31.96c 

F1 14.67** 73.61** 107.29** 23.16** 

Doses     
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520 mgL-1 15.89 0.64 115.45 38.55 

1042 mgL-1 15.61 0.64 106.65 40.20 

2083 mgL-1 15.40 0.61 107.84 43.97 

F2 __ -- -- -- 

Application     

Immersion 15.49a 0.60b 111.19a 39.85a 

Spraying 15.78a 0.66a 108.77a 41.97a 

F3 1.10 ns 8.62** 0.06 ns 1.08 ns 

Interactions     

F1 X F2 0.93 ns  1.02 ns  0.09** 2.06 ns 

F1 X F3 0.27 ns 8.18** 0.92 ns 0.78 ns 

F2 X F3 3.18 ns 4.19** 0.08 ns 1.18 ns 

F1 X F2 X 

F3 

1.08 ns 1.34 ns 0.07* 1.83 ns 

F trat x F 

con 

68.53** 16.77** 4.47* 10.46** 

 

a,b,cSame letters in the same column do not differ significantly from each other by the 

Scott- Knott test at 5% probability. ns- not significant; ** Significant 5%; * Significant 

1%.  - quantitative factor. F- Statistical Significance. 

 

At the first day of evaluation, ripe mangabas, harvested from the ground, 

showed soluble solids content of 21 ºBrix, while the other treatments with the exogenous 

ethylene showed soluble solids of 16°Brix (Table 1). During the six days of climate 

storage, the soluble solids increased but was lower than the ripe mangaba. During the 

ripening of climacteric fruits, the total soluble solids content tends to increase due to the 

biosynthesis of soluble sugars or the degradation of polysaccharides. There was not 

significant differences for the application techniques and the soluble solids content was 

similar for the different ethylene dosages. 

The acidity content was the same for ripe and unripe mangabas in day 0. 

Acidity reduction in the treatments with exogenous ethylene was observed (Table 1). The 

decrease in acid concentration during storage periods may be related to the use of acids as 

a substrate for the respiration process (Chitarra & Chitarra, 2005). Fruits treated with 
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immersion showed lower acidity than the ones treated with spraying.  However, the ratio 

SS / AT is better for higher ethylene dosage (dosage 520 mg. L-1= 24,82; Dosage 1042 mg. 

L-1= 24,39; 2083 mg. L-1= 25,24) and for immersion treatment (immersion= 25,81; 

spraying= 23,90). The ratio is an important technological and consumption index, 

representing the balance between acidity and sweetness of the fruit. 

During the storage process with exogenous ethylene, the reduction of vitamin 

C was about 77%. At the end of six days of evaluation, the content of vitamin C in ripe 

fruits was 64 mg.100 g-1 of ascorbic acid, which was higher than the content of unripe 

fruits.  Ramful et al. (2011) classify the fruits in three categories according to the ascorbic 

acid content: low (<30 mg.100 g-1), medium (30-50 mg.100 g-1), and high (> 50 mg. 100 

g1). According to this classification, based on the results of this study, mangaba has a high 

content of ascorbic acid, even after the application of ethylene. Cardello & Cardello (1998) 

observed considerable reduction of this vitamin during fourteen days of ripening in Haden 

mango. Data found in literature indicate that the reduction in vitamin C concentration 

depends on the fruit, storage time and conditions. 

There were significant interactions between control and treatments for all 

variables. The ripe mangaba (control) showed higher levels of soluble solids (21°Brix), 

titratable acidity (0,83 mg.100 g-1 citric acid), vitamin C (64 mg.100 g-1 ascorbic acid), 

ratio (25,30) and firmness (28 N), comparing to fruits submitted to controlled ripening, at 

six days, end of experiment. Analyzing the isolated factors (dose and form of application of 

the ethylene) and comparing with the control, it can be observed that the fruits with lower 

dosage of ethylene by immersion were the most similar to ripe mangaba (control). 

 

5.4 CONCLUSION 

Based on the importance of the ratio and on the simililarity of the chemical 

composition with the control, the use of 520 mg. L-1 of ethylene by immersion is 

suggested. 
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6 EDIBLE COATING IN THE POST-HARVEST CONSERVATION OF ENDEMIC 

MANGABA 

 

ABSTRACT 

 

Brazilian Cerrado is one of the largests bioma of the world and is considered the richest. 

The mangaba fruit is representative of this bioma but is fastly perishable. The aim of this 

study was to evaluate the application of edible coatings in the post-harvest of mangaba. 

Fruits with good appearance and absence of injuries were used. The experiment was 

performed in a factorial scheme (3 treatments x 6 seasons). After sanitization and drying, 

the mangabas received the following treatments: Treatment 1 - whey protein coating; 

Treatment 2 - corn starch coating; Treatment 3 - no coating (control). Trays with the fruits 

were stored at room temperature. Mass loss, pH, soluble solids, titratable acidity, firmness 

and ascorbic acid levels were evaluated every two days. Data were evaluated through 

analysis of variance, Tukey test and regression. The edible coating with whey protein 

obtained satisfactory results in the conservation of mangaba, showed good results for ratio 

(16) and ascorbic acid (116 mg.100g-1). The coatings influenced the shelf life and post-

harvest characteristics of this fruits but coating with whey protein is the most indicate for 

mangaba. 

 

Keywords: covering,  Harconia scpeciosa var. gardineri. Cerrado, shelf-life. 

 

RESUMO 

 

REVESTIMENTO COMESTÍVEL NA CONSERVAÇÃO PÓS-COLHEITA DE 

MANGABA ENDÊMICA 

 

O Cerrado brasileiro é um dos maiores biomas do mundo e considerado o mais rico. A 

mangaba é representativa deste bioma, mas é rapidamente perecível. O objetivo deste 

estudo foi avaliar a aplicação de revestimentos comestíveis na pós-colheita de mangaba. 

Foram utilizadas frutas com boa aparência e ausência de feridas. O experimento foi 

realizado em esquema fatorial (3 tratamentos x 6 temporadas). Após a higienização e 

secagem, as mangabas receberam os seguintes tratamentos: Tratamento 1 - revestimento de 
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proteína de soro; Tratamento 2 - revestimento de amido de milho; Tratamento 3 - sem 

revestimento (controle). As bandejas com os frutos foram armazenadas à temperatura 

ambiente. Perda de massa, pH, sólidos solúveis, acidez titulável, firmeza e níveis de ácido 

ascórbico foram avaliados a cada dois dias. Os dados foram avaliados através de análise de 

variância, teste de Tukey e regressão. O revestimento comestível com proteína de soro de 

leite obteve resultados satisfatórios na conservação de mangaba, apresentaram bons 

resultados para ratio (16) e ácido ascórbico (116 mg.100g-1). Os revestimentos 

influenciaram a vida útil e as características pós-colheita destes frutos, mas o revestimento 

com proteína de soro de leite é o mais indicado para mangaba. 

 

Palavras- chave: covering,  Harconia scpeciosa var. gardineri. Cerrado, shelf-life. 

 

 

6.1 INTRODUCTION 

 

Brazilian Cerrado occurs predominantly in the Central Plateau of Brazil and 

occupies about 23% of the national territory (206 million hectares). It is the second largest 

biome in Brazil, with a flora that is considered the richest among the savannahs of the 

world, with about 4,000 to 10,000 species of vascular plants (Souza et al., 2002; Pereira et 

al., 1997). It is believed that, in these regions, there are at least 100 fruit species with 

economic potential that a. 

Among the fruit species of Cerrado, there is Mangaba  (Hancornia speciosa) 

which is a fruit from the Apocynaceous family, of tropical climate, originally from Brazil. 

Normally, vegetating and producing in latitudes from 20° South (cold climate during the 

winter) to 10° North (warm climate all year), the wide dispersion in the territory proves the 

natural reproductive efficiency and the adaptability of the species to different environments 

(Pereira et al., 2006). The fruit has white, bittersweet and aromatic pulp, which can be 

consumed in natura or as jellies, ice cream, liqueur, sweet, soda, wine and vinegar (Borges 

et al., 2000). However, it is highly perishable and susceptible to mechanical damage during 

harvesting, transport and handling, which represent a serious obstacle to commercialization 

(Carnelossi et al., 2004). 

The post-harvest quality of fruits is related to the minimization of the 

deterioration rate, that is, the maintenance of firmness, color, appearance, aiming to keep 
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them attractive to the consumer for a longer period (Chitarra & Chitarra, 2005). In order to 

reach other markets, it is necessary to study new techniques of post-harvest conservation, 

which will maintain the quality of the fruits for a longer period of time. 

Thus, technologies can be applied in post-harvest preservation of fruits, for 

example, edible coatings. These coatings inhibit or reduce the migration of moisture, 

oxygen, carbon dioxide, lipids, and aromas, as they promote semipermeable barriers, 

improving the physical integrity of the fruit (Krochta et al., 1997). They are applied or 

formed directly on the surface of the fruits, forming thin membranes, imperceptible to 

naked eyes and with several structural characteristics. The materials used in the formation 

of coatings should be considered as GRAS (Generally Recognized as Safe). Thus, they are 

non-toxic and safe for use in food (FDA, 2013). Several sensorial evaluations have been 

carried out indicating the good acceptance of the edible coatings or even the non-

perception of their presence in the food by the judges. They can originate from different 

raw materials, such as proteinaceous, amylaceous or lipid matrices. 

Therefore, the aim of this study was to apply edible coatings with whey protein 

and corn starch in mangaba fruits to evaluate the performance of this technology in 

increasing the shelf life of the fruit. 

 

 

6.2 MATERIALS AND METHODS 

 

The fruits were collected from the germplasm bank of the Federal University of 

Goiás, Goiania, Goias, at 16 ° 35'12 "S latitude, 49° 21'14" W longitude and 730 m of 

altitude. According to the classification of Köppen, the climate of the region is Aw (hot and 

semi-humid, with dry season from May to September), with average temperature of 22.3 ° 

C. The soil is characterized as a Dystrophic Red latosol, with medium and gently undulated 

texture. The average annual rainfall of the Cerrado Biome is 1,500 mm, ranging from 750 

mm to 2,000 mm (Adámoli et al., 1978). 

About 200 fruits were harvested from different plants. They were selected 

according to their appearance, absence of injuries and visual uniformity (size and green 

color). Then, they were washed with neutral detergent, and sanitized with 200 ppm of 

sodium hypochlorite. Subsequently, they were rinsed and exposed to room temperature 

drying and finally subjected to coating treatments and stored in open plastic trays. 
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The experiment was performed in a factorial scheme (3 x 6) with three 

treatments: T1- coating with whey protein, T2 - coating with corn starch, T3 - no coating; 

and six evaluation points (0, 2, 4, 6, 8, 10 days after coating application), storage at 25 ° C 

in an air-conditioned room and three replications of 5 fruits per plot. 

The coatings were prepared in two different formulations: with corn starch and 

with whey protein in the proportion of 4% in relation to the total formulation. 92% of 

water, 2% of glycerol were added as plasticizing agent and 2% of colorless and tasteless 

gelatin to assist in the texture and fixation of the coating. The solutions were solubilized 

and heated at 90 ° C for 30 min in water bath and cooled to reach 25 ° C. The sanitized and 

dried mangabas were immersed in thesolutions for 5 minutes and exposed in individual 

plastic trays so that the coating could drain and dry, the bottom of the trays was filled with 

a thin layer of the solution, so that the lower part of the fruit was not uncovered. 

The fruits were evaluated for firmness by the applanation method (Calbo and 

Nery, 1995) calculating the pressure exerted by the glass plate on the fruit from the area of 

compression that could be visualized (A = 0.784 x longer length x shorter length), the 

pressure being given by F/A, where F is the force exerted by the plate (from the plate 

weight) and the result expressed in Newton (N). The ascorbic acid content was determined 

by expressing the equivalent in milligrams of ascorbic acid per 100 grams of sample 

(Strohecker and Henning, 1976). To determine mass loss the fruits were weighed using an 

analytical balance. Soluble solids (SS), pH, titratable acidity (AT) and ratio (SS / AT) were 

determined according to the methodologies described by the AOAC (AOAC, 2010). For 

qualitative factors, data were analyzed through analysis of variance and Tukey test, and for 

the quantitative, through regression analysis. 

 

 

6.3 RESULTS AND DISCUSSION 

 

Analyzing the coating factor, it is observed a significance for all variables 

(Table 1). The acidity was higher in the fruits without coating, and the solids soluble for 

the treatment with starch. However, the ratio (SS / AT), important from an industrial point 

of view because it defines the balance between acidity and sweetness, was higher for the 

fruits with protein coating. 

Therefore, when evaluating the coating factor, the whey protein coating stands 
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out because there is a hydrophobic relation with the whey protein due to the temperature 

used (90 oC) that reduces the rate of fruit respiration avoiding dehydration and alteration of 

the superficial appearance, reflecting on sensory characteristics ( Assis & Brito, 2014). 

The season factor was not significant, which can be justified by the great 

variability in the maturation stage of the fruits since the beginning of the experiment (Table 

1). This is because there is no standard for mangaba harvest and these fruits do not change 

the color during maturation, remaining green. 

 

Table 1 - Ratio, Titratable Acidity (AT), Ascorbic Acid (VITC), Soluble Solid (SS), pH and 

mass loss (ML) for mangabas (Harconia speciosa Gomes) submitted to treatments (1- 

whey protein coating, 2- amylaceous coating, 3- without coating) in six evaluation periods 

and interactions among the factors 

 

Coating Ratio TA 

(g/100g) 

VIT C 

(mg/100g) 

SS 

(ºBrix) 

pH Firmness 

(N) 

ML 

(%) 

1 16.25a 0.96b 116.65a 13.71b 3.74a 19.37a 2.31c 

2 9.45c 0.71c 76.55c 16.38ª 2.42b 13.68ª 35.01a 

3 13.69b 1.20ª 97.92b 10.94c 3.86ª 18.85ª 8.61b 

F1 32.94** 22.38** 17.66** 63.10** 90.23* 3.54* 195.56** 

Times        

1 12.89 0.97 93.83 15.49 3.75 56.08 0.00 

2 13.61 1.13 118.96 9.67 3,61 36.66 2.00 

3 18.02 0.97 132.58 15.22 3.89 5.82 4.00 

4 14.16 1.16 98.32 15.27 3.84 2.63 8.00 

5 9.89 0.79 62.93 10.45 2.62 1.57 40.00 

6 10.21 0.73 75.62 15.95 2.33 1.04 42.00 

F2 12.39 5.77 14.82 34.06 112.76 97.52 125.59 

Interaction        

F1 x F2 9.50 8.75** 8.52** 37.27 90.23** 3.91** 105.68** 

 

a,b,c Same letters do not differ statistically from each other in the column by Tukey test at 

5% probability. * Significant at 1%. ** Significant at 5%. 
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Analyzing the interactions, it was noticed that, in general, most of the variables 

have significant interaction. For titratable acidity (TA) there was little variation in the fruits 

with protein coating, whereas the control (without coating) presented a significant increase 

of acidity (Figure 1). The treatment with starch was interrupted on the 4th day of 

evaluation because the fruits presented development of microorganisms on the coating. 

This can be explained by the fact that amylaceous coverings are composed of sequences of 

simpler molecules and are more attacked by microorganisms. Besides, it is a hydrophilic 

coating and generates a favorable environment for this type of event. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1- Interaction between the treatments and the times for Titratable Acidity (TA) of 

Harconia speciosa. 

 

It was observed that with time, mangabas with protein coating presented an 

increasing content of ascorbic acid (Figure 2). Although mangaba with starch presented an 

increase of ascorbic acid in the beginning of the experiment, it could not be verified over 

time due to the fruits discard. Overall, the increase of ascorbic acid during ripening does 

not occur for all fruits and vegetables. In this case, this is a highlight in the preservation of 

the properties of the fruit, demonstrating an atypical case. This may be justified by the 

advancement of oxidative reactions during ripening, considering that ascorbic acid is a 

potential antioxidant in mangabas. However, it has been observed that some fruits and 

vegetables may present a retention or increase in vitamin C content when stored at post-

harvest, for example asparagus, which presented increase in ascorbic acid contents when 

stored at 4ºC (Lee & Kader, 2000). 
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Figure 2- Interaction between treatments and times for Vitamin C (VITC) of Harconia 

speciosa. 

It was observed that the control matured more rapidly and suffered greater 

water loss because it had no barrier to the environment. It presented an increase of soluble 

solids due to the the loss of water (Figure 3) or even due to the advance of maturation that 

degrades more complex carbohydrates into simpler, increasing the solids content, which 

may also be seen in mangaba with protein coating, although this increment of solids was 

more gradual. Initially, mangaba with starch coating had a higher soluble solids content 

which may be justified by the nature of the coating. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 - Interaction between treatments and times for Soluble Solids (SS) of Harconia 

speciosa. 
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Regarding pH, there was a stability of values over time for mangabas with 

coating and for the control (Figure 4). Initially, the behavior of the fruit with starch coating 

was similar to the others. However, after losing the material, the final behavior could not 

be inferred. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4- Interaction between treatments and times for pH of Harconia speciosa. 

 

The interaction between firmness and time demonstrates that the 4th day is an 

intersection point for a considerable decrease in firmness (Figure 5). However, the fastest 

drop of this attribute occurred with mangabas without coating, since they had a greater loss 

in water content and also because these fruits matured faster than the others. Besides, 

during the process of maturing, there is a solubilization of pectic substances which promote 

the loss of firmness. 
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Figure 5- Interaction between treatments and times for firmness of Harconia speciosa. 

 

The loss of mass was significant during the evaluation days and was higher for 

the control than for mangabas with coating. This is expected since the coatings are barriers 

to gas exchange and water loss (Figure 6). Mangabas receiving whey protein treatment 

showed a lower mass loss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6- Interaction between treatments and times for Mass Loss (ML) of Harconia 

speciosa. 

 

Fallen" fruits are the most valued fruits on the market, although they can not be 

stored at room temperature and should be consumed soon. The fruits harvested unripe, as 

in the present study, do not present good quality for immediate consumption, but can be 
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submitted to treatments that allow their controlled ripening, such as edible coatings and 

packages. In a study with “fallen” mangabas, in the Northeast region, the soluble solids 

content was 15%, 0.7 g.100-1 of citric acid, pH of 3.5 and  274 mg.100g of ascorbic acid 

(Carnelossi et al., 2004). In the present study, the ascorbic acid content was lower, which 

may be justified by the fruit variety and different environmental conditions of Northeast 

and Midwest Cerrado. 

In a study with application of chitosan combined with the use of packages in 

mangabas from Northeast, it was observed that the storage could also be prolonged, with 

reduction of mass loss until the sixth day of storage (Nasser et al., 2016). Whey proteins 

were also studied as an edible coating on apples and it was observed that there was no 

mass loss in relation to freshly harvested fruits (Gago et al., 2016). Researches with  guava 

showed that the edible coatings caused an increase in fruit brightness, which pleased the 

consumers, leading to a greater acceptance of the overall appearance of the sample 

(Fakhouri & Grosso, 2013). Studies with protein coating on oranges showed that, in 

relation to the loss of fresh matter and physico-chemical changes of the fruits, the results 

are of small magnitude (Alleoni et al., 2006). 

 

6.4 CONCLUSION 

 

The coatings influenced the shelf life and post-harvest characteristics of the 

fruits.  The coating with whey protein showed higher complexity of the material molecules 

and it was observed that the fruits reached the physiological maturation properly. 
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7 ARMAZENAMENTO REFRIGERADO DE MANGABA ENDÊMICA DO 

CERRADO (Harconia speciosa Gomes) 

 

 

RESUMO 

 

Entre os frutos nativos considerados mais viáveis para comercialização devido, 

principalmente ao sabor sui generis está a mangaba (Harconia speciosa).Por ser 

climatérico e altamente perecível é importante que se avalie seu armazenamento, no pós-

colheita deste fruto, facilitando seu escoamento de forma mais equilibrada. Diante disso, 

objetivou-se com este estudo avaliar três variedades endêmicas de mangaba em três 

diferentes temperaturas, de 5 em 5 dias durante 25 dias. O experimento foi delineado em 

esquema fatorial (3 x 3 x 6) e os frutos foram avaliados com relação ao teor de sólidos 

solúveis, vitamina C, acidez titulável, ratio (SS/AT) e firmeza. Notou-se intensa perda de 

vitamina C em todos os frutos ao longo do experimento. Frutos armazenados a 15ºC 

duraram menos que os demais, entre as variedades a de maior equilíbrio de atributos físico-

químicos está a var. pubescens. Logo, acredita-se que o resfriamento a 5ºC pode contribuir 

melhor para o aumento da vida de prateleira de frutos de mangaba, independente da 

variedade, no entanto, a var. pubescens, é mais resistente ao expressar os resultados dos 

processos catabólicos da maturação. 

 

Palavras-chave: refrigeração; var. pubescens, var. garnderi, var. cuiabenes, shelf life. 

 

 

ABSTRACT 

 

REFRIGERATED STORAGE OF ENDENDIC  MANGABA (Harconia speciosa Gomes) 

OF THE CERRADO 

 

Among the native fruits considered more viable for commercialization due mainly to the 

sui generis flavor is the mangaba (Harconia speciosa). Because it is climacteric and highly 

perishable, it is important to work on the storage and post-harvest of this fruit, facilitating 

its flow in a more balanced way. Therefore, the objective of this study was to evaluate 
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three endemic varieties of mangaba at three different temperatures, every 5 days for 25 

days. The experiment was designed in a factorial scheme (3 x 3 x 6) and the fruits were 

evaluated in relation to the soluble solids content, vitamin C, titratable acidity, ratio (SS / 

AT) and firmness. There was an intense loss of vitamin C in all fruits throughout the 

experiment. Fruits stored at 15ºC lasted less than the others, among the varieties with the 

highest physical-chemical attributes equilibrium are var. pubescens. Therefore, it is 

believed that cooling to 5 ° C may contribute better to increasing the shelf life of mango 

fruit, regardless of the variety, however, var. Pubescens, appears to be more resistant in 

demonstrating the results of catabolic maturation processes. 

 

Keywords: storage colling; var. pubescens, var. garnderi, var. cuiabenses, shelf life. 

 

 

7.1 INTRODUÇÃO 

 

A mangabeira (Hancornia speciosa Gomes) é uma árvore frutífera nativa, que 

ocorre nas planícies e planícies costeiras do Nordeste, no Cerrado e nas regiões Norte e 

Sudeste do Brasil (Silva et al., 2017). A árvore é de porte médio, tronco tortuoso, folhas 

glabras, flores brancas e perfumadas. Essas árvores frutificam duas vezes ao ano, sendo a 

principal safra entre os meses de setembro a dezembro (Vieira Neto, 2002). Os frutos são 

arredondados ou oblongos, a coloração varia de verde escuro a amarelo-avermelhado, 

dependendo da região em que são encontrados, e possuem sabor agridoce (Ganga et al., 

2009; Venturini Filho, 2010). Estes frutos são climatéricos e altamente perecíveis, por esse 

motivo, são necessários métodos de preservação para aumentar sua vida útil e manter sua 

qualidade (Campos et al., 2011). 

A refrigeração é um dos métodos mais utilizados para manter a vida útil de 

frutas e hortaliças no Brasil. Segundo os pesquisadores da Embrapa Clima Temperado 

(2013) o bom uso do frio por meio de uma cadeia bem estruturada e organizada exerce 

grande importância na manutenção da qualidade das frutas e, entre as principais funções do 

uso do frio destaca-se a redução na atividade biológica do vegetal retardando a maturação, 

diminuição da atividade de microrganismos e minimização da atividade respiratória e 

transpiratória dos vegetais. 
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Diante do exposto, objetivou-se com este estudo avaliar o efeito do emprego do 

frio no armazenamento de três variedades de mangaba endêmicas do Cerrado. 

 

 

7.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi conduzido com os frutos do banco de germoplasma de 

Hancornia speciosa da Escola de Agronomia da Universidade Federal de Goiás com três 

subespécies de mangaba, cuyabensis, gardneri e pubescens. nas coordenadas geográficas, 

município de Goiânia, Goiás, latitude 16°35’12” S, longitude 49°21’14” W e 730 m de 

altitude. As plantas tinham 12 anos de idade e a safra de maior produtividade teve pico em 

outubro no ano de 2016. 

 De acordo com a classificação de Köppen, o clima da região é do tipo Aw 

(quente e semiúmido, com estação seca bem definida de maio a setembro), com 

temperatura média de 22,3°C. O solo é caracterizado como latossolo vermelho distrófico, 

de textura média e relevo suavemente ondulado (BRASIL, 1992; EMBRAPA, 1999). A 

precipitação média anual do Bioma Cerrado é de 1.500 mm, variando de 750 mm a 2.000 

mm (Adámoli et al., 1987). 

Os frutos foram colhidos ainda na planta mãe, desverdes, de árvores aleatórias, 

através de um sorteio, de acordo com a identificação das plantas no mapa da área 

experimental. Os frutos colhidos foram lavados e sanitizados em água fria (5 ºC) a 200 mg. 

L-1 no laboratório de Horticultura da Universidade Federal de Goiás. O experimento foi 

conduzido em esquema fatorial (3 x 3 x 6) sendo três variedades de mangaba (cuiabenses, 

gardneri e pubescens), três temperaturas de armazenamento (5, 10 e 15 °C) e seis épocas 

de avaliação (0, 5, 10, 15, 20 25 dias). 

Os frutos foram avaliados físico-quimicamente com relação ao teor de sólidos 

solúveis (SS), acidez titulável (AT) e ratio (SS/AT), determinados segundo os métodos 

analíticos da AOAC (2010). O teor de ácido ascórbico foi determinado segundo Strohecker 

& Henning (1967), sendo expresso pelo equivalente em miligramas de ácido ascórbico por 

100 gramas de amostra. A firmeza, determinada pelo método de aplanação, conforme 

Calbo & Nery (1995). As avaliações foram em triplicata, sendo cada repetição constituída 

por cinco frutos. 
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Os dados foram submetidos à análise multivariada de variância, de acordo com 

o modelo two-way. Posteriormente, realizou-se análise discriminante canônica, a qual foi 

representada graficamente em biplot contendo as duas primeiras variáveis canônicas e a 

importância de cada atributo na discriminação de tratamentos (combinação de variedade e 

temperatura). Elipses de 95% de confiança foram construídas a fim de detectar diferenças 

estatísticas (p < 0,05) entre tratamentos. Todas as análises foram realizadas com o software 

R versão 3.2.1 (R Core Team, 2015). A análise discriminante canônica foi feita com auxílio 

do pacote candisc (Friendly & Fox, 2015). 

 

7.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Avaliando a tabela resumo de resultados da análise multivariada (Tabela 1) em 

95% de confiança notou-se que, no tempo zero as variedades já possuíam características 

diferentes, mas o efeito da temperatura ainda não fora possível de ser verificado, conforme 

esperado. Na época 1 (cinco dias de armazenamento refrigerado) notou-se que, as 

variedades já diferiram entre si e também, observou-se efeito das temperaturas de 

refrigeração. Na época 2 (10 dias de armazenamento refrigerado) não houveram diferenças 

significativas estatisticamente entre as variedades e/ou efeito das temperaturas. Nas épocas 

3 e 4 (15 e 20 dias de armazenamento refrigerado) notou-se diferenças estatísticas tanto 

para as variedades quanto para o efeito da temperatura de armazenamento e ao final do 

experimento, época 5 (25 dias de armazenamento refrigerado) as variedades não se 

diferiram, mas as temperaturas tiveram efeito significativo para o armazenamento dos 

frutos. 
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Tabela 1. Resumo (valores-p) das análises multivariadas de variância para atributos de 

mangaba (Harconia speciosa Gomes), em função da variedade e temperatura de 

armazenamento. 

Fonte de 

variação 

Graus de 

liberdade 

Época 0 Época 1 Época 2 Época 3 Época 4 Época 5 

Variedade 

(V) 

2 0.0043 0.0007 0.3151 0.0151 < 0.001 0.1623 

Época. (E) 2 0.9998 < 0.001 0.0583 0.0023 < 0.001 0.0001 

V x E 4 1.0000 0.0046 0.7523 0.0302 0.0020 0.0084 

Resíduo 18       

 

Na Figura 1, é possível comparar os tratamentos pela sobreposição das elipses 

apresentadas. Dessa forma observa-se que as variedades se diferem no tempo zero, porque 

apesar da proximidade, as elipses não se sobrepõe, mas as diferentes temperaturas (15, 10 e 

5 °C) se sobrepõe dentro de cada variedade, demonstrando que ainda não há efeito da 

temperatura sobre os frutos. Os vetores ainda demonstram uma maior significância de ratio 

para as variedades gardneri e cuiabenses em relação à pubescens (média geral, 

respectivamente: 16,76; 16;46 e 12,19) e também de sólidos solúveis (média geral, 

respectivamente: 15,50; 15,75 e 14,75 °Brix)  ao passo que, a acidez titulável parece ser 

um atributo de maior significância para variedade pubescens em relação às variedades 

gardneri e cuiabenses (média geral, respectivamente: 1,09; 0,96; 0,96 g.100g-1 de ácido 

cítrico). O vetor de vitamina C correlaciona-se mais com a variedade gardneri  (média var. 

gardneri: 144; var. cuiabenses: 129,41 e var. pubescens: 128,00 mg.100 g-1 de ácido 

ascórbico) enquanto o vetor firmeza não foi um importante atributo de diferenciação entre 

as variedades neste momento (média geral das variedades: 25 N). 

Coerente ao que foi encontrado incialmente, Ganga et al. (2010) em seu estudo 

com mangabas nativas do Cerrado,  relataram que as matrizes de H. speciosa apresentaram 

elevados níveis de variação fenotípica, quanto a caracteres de fruto, dentro das variedades 

botânicas, mas também dentro das populações. 
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Figura 1- Diagrama biplot de origem canônica para variedade e temperatura de 

armazenamento de mangaba (Harconia speciosa Gomes) na época zero. 

 

Após cinco dias de avaliação (Época 1), notou-se que as elipses das diferentes 

variedades e suas respectivas temperaturas já não se sobrepõem, demonstrando efeito das 

temperaturas no armazenamento desses frutos. Os atributos de maior importância, nesta 

diferenciação podem ser verificados pelo maior cumprimento do vetor, neste caso, perda de 

massa, acidez titulável e ratio.  

Notou-se que a var. cuiabenses, a 15 °C tem uma relação importante com a 

variável perda de massa, esta perda foi caracterizada em 6% do peso fresco, as demais 

variedades, nesta mesma temperatura, perderam cerca de 5% do peso fresco. As menores 

perdas de massa foram dos frutos armazenados a 5 ºC e representam cerca de 3% de peso 

fresco do fruto.  Entre todas as variedades e temperaturas a var. pubescens perdeu menos 

massa fresca.  A perda de massa é um processo natural durante o amadurecimento de 

frutos, resultado de intensa respiração e, ou, ou transpiração deste, em geral, a perda é, 

principalmente de água e está intimamente relacionada à deterioração, uma vez que a perda 

de água resulta não somente em perdas quantitativas, mas em redução de atributos 

sensoriais qualitativos como aparência (murchamento e enrugamento) e na qualidade 

textural (amaciamento, perda do frescor e suculência) (Vale et al., 2006). 

O vetor ratio correlaciona-se principalmente com a var. gardneri a 15 ºC 

(Figura 2). Nesta temperatura as médias do ratio foram 22,25 para var. gadneri, 19,20 para 
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var. cuiabenes e 13, 95 para var. pubescens. O terceiro vetor de diferenciação considerável 

é a acidez e se relaciona principalmente, com a var. pubescens em todas as temperaturas, 

esta variedade apresentou-se mais ácida (média geral de acidez após 5 dias de 

armazenamento: var. gardneri e var. cuiabenses: 0,93 e var. pubescens: 1,12 g.100 g-1 de 

ácido cítrico). Os valores de ratio acima de 19 nas var. garnderi e cuiabenses podem ser 

um indicativo de maturação avançada, porque esse valor de ratio pode ser encontrado em 

frutos de caída, já muito amadurecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-  Diagrama biplot de origem canônica para variedade e temperatura de 

armazenamento de mangaba (Harconia speciosa Gomes) após 5 dias de armazenamento. 

 

Após 10 dias de armazenamento (Época 2) não notou-se diferenciação entre as 

variedades e nem entre as diferentes temperaturas por variedade (Figura 3). Possivelmente 

devido ao processo de avanço de maturação em todos os frutos.  
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Figura 3-  Diagrama biplot de origem canônica para variedade e temperatura de 

armazenamento de mangaba (Harconia speciosa Gomes) após 10 dias de armazenamento. 

 

Aos 15 dias de armazenamento houve diferenciação entre as variedades e nas 

temperaturas de armazenamento para cada variedade (Figura 4).  Os vetores que 

apresentaram importante diferenciação nesta etapa do armazenamento são: ratio e sólidos 

solúveis para todas as variedades na temperatura de 15ºC. O ratio se relaciona ainda mais 

com as var. cuyabenses e garnderi do que com a var. pubescens (médias de ratio, 

respectivamente: 21,03; 19, 97 e 16,50) enquanto que os sólidos solúveis estão 

diferenciando a var. cuyabenses das demais (médias dos sólidos solúveis: garnderi: 19,75; 

pubescens: 19,75 e cuaybenses: 17,50°Brix). O teor de sólidos solúveis pode ter 

aumentado nas variedades desta temperatura pela intensa perda de massa já ocorrida, 

concentrando os sólidos. Logo, baseando-se nos sólidos solúveis e também na intensa 

perda de massa dessas variedades a partir de 15 dias a 15ºC os frutos já perderam 

consideravelmente sua qualidade físico-química para consumo in natura. 

Nessa época os parâmetros firmeza e acidez titulável estão mais relacionados 

com os frutos armazenados a 5°C porque estes preservaram mais a firmeza e conservaram 

a acidez em relação à época zero. Carnelossi et al. (2004) em seu estudo de 

armazenamento refrigerado de mangabas nativas do Nordeste brasileiro a 6 ºC notaram que 

esta temperatura também permitiu maior estabilidade dos parâmetros físico-químicos e 

maior durabilidade dos frutos. 
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Figura 4-  Diagrama biplot de origem canônica para variedade e temperatura de 

armazenamento de mangaba (Harconia speciosa Gomes)após 15 dias de armazenamento. 

 

Aos 20 dias de armazenamento os frutos armazenados a 15 ºC já não puderam 

ser avaliados, porque senesceram. Nessa época as variedades e as diferentes temperaturas 

de armazenamento  de 10 e 5 ºC se diferem estatisticamente (Figura 5). A maior perda de 

massa está relacionada ao frutos de pubescens armazenados a 10ºC (cerca de 4%) em 

seguida aos da var. gardneri (cerca de 3,7%). Os maiores teores de sólidos solúveis e ratio 

se relacionaram com a var. garnderi a 10 ºC (sólidos solúveis var. gardneri: 18; 

cuyabenses: 17,75; pubescens: 14,75 e ratio var. gardneri: 21; var. cuyabenses: 15,46 e var. 

pubescens:14,18). A var. gardneri também está negativamente correlacionada com a 

firmeza (média de firmeza var. gardneri: 18,57; var. cuyabenses: 19,56 var. pubescens: 

20,82). 
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Figura 5-  Diagrama biplot de origem canônica para variedade e temperatura de 

armazenamento de mangaba (Harconia speciosa Gomes) após 20 dias de armazenamento. 

 

 

Aos 25 dias de armazenamento somente as temperaturas se diferenciam (Figura 

6). Notou-se que os frutos armazenados a 10ºC correlacionam-se fortemente com os 

vetores de perda de massa e de ratio, porque apresentaram esses parâmetros mais elevados 

( perda de massa a 10ºC:3,78 °Brix e a  5ºC 3,79%;  ratio 10ºC -12,71; 5ºC-12,25). Os 

teores de sólidos solúveis e acidez titulável são mais importantes na diferenciação a 5 ºC, e 

nessa temperatura ambos os parâmetros foram menores em relação aos frutos armazenados 

a 10ºC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6-  Diagrama biplot de origem canônica para variedade e temperatura de 

armazenamento de mangaba (Harconia speciosa Gomes)após 25 dias de armazenamento.  
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Assim como nos estudos de Carnelossi et al. (2004) notou-se uma queda de cerca de 70%  

nos teores de Vitamina C ao longo do tempo de armazenamento. 

 

7.4 CONCLUSÕES 

 

A maior durabilidade dos frutos foi na temperatura de 5 ºC e entre as 

variedades a que teve maior estabilidade físico-química no armazenamento foi a var. 

pubescens.  

Os frutos armazenados a 5 ºC podem durar 25 dias ou mais, o que varia muito 

com os cuidados pós-colheita durante transporte e no próprio armazenamento. 

O armazenamento refrigerado pode contribuir com o escoamento mais 

equilibrado deste fruto durante os períodos de safra. 
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8 ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO SENSORIAL DE SORVETE DIET E SEM 

LACTOSE DE MANGABA ENDÊMICA DO CERRADO 

 

RESUMO 

A mangaba é um fruto do cerrado, rica em ferro e fonte de vitamina C mas com alta 

perecibilidade. Com o objetivo de reduzir os desperdícios e aumentar o processamento 

desse fruto, foi elaborado um sorvete a partir da polpa do fruto, em uma formulação 

integral e em outra sem lactose e diet, para atender a consumidores com restrições 

alimentares. Os sorvetes foram analisados quanto ao pH, sólidos solúveis, acidez titulável e 

derretimento. E submetidos a análise sensorial por 30 provadores, que mostraram aceitação 

de ambos, mesmo sendo possível detectar diferença entre eles.  A produção de sorvetes é 

viável para aumentar o processamento de mangaba e evitar desperdícios. 

Palavras-chave: Harconia speciosa, sorvete, análise sensorial, redução de desperdício 

 

ABSTRACT 

ELABORATION AND SENSORIAL EVALUATION OF DIETARY AND LACTOSE-

FREE OF ENDEMIC MANGABA OF CERRADO 

Mangaba is a fruit of the cerrado, not much consumed, rich in iron and vitamin C source 

but with high perishability. In order to reduce waste and increase the processing of that 

fruit, an ice cream was prepared from the mangaba pulp one in an integral formulation and 

another one in lactose-free and diet, to serve consumers with dietary restrictions. The ice 

creams were submitted to sensorial analysis by 30 tasters, who showed acceptance of both, 

even being possible to detect differences between them, and also physical-chemical 

analysis of pH, soluble solids, titratable acidity and melting. The production of ice cream is 

feasible to increase processing mangaba and avoid waste. 

Keywords: Harconia speciosa, ice cream, sensorial analysis, waste reduction. 
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8.1 INTRODUÇÃO 

A flora do cerrado possui numerosas espécies frutíferas com potencial de 

utilização agrícola. A mangabeira (Hancornia speciosa Gomes) é uma planta frutífera de 

clima tropical, nativa do Brasil e encontrada em várias regiões do País, desde os Tabuleiros 

Costeiros e Baixada Litorânea do Nordeste até os Cerrados das regiões Centro-Oeste, 

Norte e Sudeste. É uma das frutas mais ricas em ferro, sendo também uma boa fonte de 

vitamina C (Silva Júnior, 2004). Esse fruto apresenta comportamento típico climatérico 

(Alves et al., 2006), polpa branca, agridoce e aromática, podendo ser consumida in natura 

ou no preparo de produtos (Borges et al., 2000). É um fruto extremamente perecível e 

representa um sério obstáculo para a comercialização (Carnelossi et al., 2004). 

 Os frutos de mangaba endêmicos do cerrado ainda incorrem em perdas em 

virtude do curto período de safra, da ausência de uma coloração específica que identifique 

o fruto maduro e de sua alta perecibilidade, o que compromete seu escoamento e produção 

(EMBRAPA, 2007). Por esse motivo o maior uso desse fruto é por meio de processamento 

de polpa congelada. 

 O sorvete é um produto processado bem aceito na mesa dos brasileiros e seu 

consumo vem crescendo nos últimos anos. Consiste em um sistema coloidal complexo, que 

forma uma emulsão com gotículas de gordura, proteínas, bolhas de ar e cristais de gelo 

dispersos em uma fase aquosa, representada por uma solução concentrada de sacarose. 

Nessa emulsão, podem, ainda, ser inseridos outros ingredientes, desde que não 

descaracterizem o produto e mantenham a suspensão durante e após o congelamento. 

Devido às suas propriedades nutricionais, consiste em uma excelente fonte de energia. 

(Santos, 2009; BRASIL, 2005). 

 Apesar do sorvete e doces em geral serem bem aceitos e muito consumidos, 

atualmente há uma demanda por produtos especiais para atender consumidores com 

alguma restrição alimentar como os diabéticos e os intolerantes a lactose que é a má 

absorção da lactose, ocorre por conta da inatividade ou ineficiência da enzima lactase 

(ALM, 1982), enquanto o uso de frutose na dieta de diabéticos foi preconizado desde 1893, 

quando Minkowski observou a independência da frutose em relação à insulina para a sua 

metabolização. Vários estudos posteriores reforçaram a ideia de que a frutose, assim como 

o sorbitol, seriam benéficos na dieta de diabéticos (Sparks, 1992). 
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Diante do exposto e considerando a necessidade de processamento das 

mangabas endêmicas do cerrado para reduzir os desperdícios objetivou-se com este estudo 

elaborar um sorvete de mangaba sem lactose e diet.   

 

8.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Os sorvetes foram elaborados a partir da polpa dos frutos de mangaba já 

congelada. A polpa foi obtida de frutos colhidos “de caída” (considerados amadurecidos) 

selecionados sem danos, lavados, sanitizados com cloro 200 mg. L-1 e processados inteiros 

com semente e casca em processador multifuncional. A polpa obtida já separada e refinada 

pela peneira acoplada ao processador foi congelada a -16 °C. 

Foram obtidas duas misturas de sorvete a partir dessa polpa sendo a primeira 

contendo 500 mL de leite integral UHT (Ultra High Temperature), 150 g de polpa de 

mangaba, 100 g de açúcar e 5 g de liga neutra. A segunda foi elaborada com 500 mL de 

leite sem lactose UHT, 150 g de polpa de mangaba, 50 g de frutose (conforme a instrução 

do fabricante seu poder edulcorante é o dobro da sacarose) e 5 g de liga neutra. Ambas as 

misturas foram congeladas a -16 °C para elaboração do sorvete. Após 24 horas de 

congelamento as misturas foram batidas em sorveteira com 3 g de emulsificante até dobrar 

de volume (incorporação de ar/overrun) e controlar o tamanho dos cristais de gelo 

formados. Os sorvetes permaneceram armazenados a 16 °C por mais 24 horas. 

As avaliações físico-químicas dos sorvetes consistiram da determinação do teor 

de sólidos solúveis totais por meio da leitura dos graus Brix da amostra a 20°C, em 

refratômetro digital (Atago N-1E), de acidez total titulável determinada por titulação, com 

solução de hidróxido de sódio (NaOH) 0,1 N e pH conforme a AOAC (2010), analisou-se 

também, a velocidade de derretimento das formulações em gramas por hora. 

Aspectos e impressões sensoriais dos sorvetes foram avaliados com 30 

provadores através de teste triangular para detecção de pequenas diferenças entre as 

amostras, teste de preferência para manifestar a preferência em relação aos produtos 

oferecidos e escala de intenção onde o consumidor expressa sua vontade de consumir o 

produto de 1 (nunca consumiria) a 7 (consumiria sempre). Os dados foram submetidos à 

análise de variância (ANOVA) e as médias dos tratamentos foram comparados pelo teste 

de Tukey a 5% de probabilidade. 
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O projeto deste estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade 

Federal de Goiás sob o registro 53938616.0.0000.5083. 

 

8.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Em relação à cor dos sorvetes ambas as formulações tiveram a coloração final 

branca. Mas, o derretimento da formulação tradicional foi mais rápido (cerca de 100 g em 

40 minutos) que da formulação sem lactose e diet (60 g em 40 minutos). A taxa de 

derretimento influencia na qualidade final do sorvete, pois ela está intimamente ligada a 

uma adequada resistência e uma boa cremosidade, sendo um parâmetro importante em 

sorvete (Souza et al, 2010). 

Os sólidos solúveis dos sorvetes de mangaba foram diferentes 

significativamente sendo que o sorvete de mangaba tradicional apresentou teor maior (24 

°Brix) que o apresentado para a formulação sem lactose e diet (18 ºBrix)  que era esperado 

pela substituição da sacarose por um açúcar simples. O açúcar é considerado um 

ingrediente importante na formulação de sorvetes, devido ao seu efeito sobre o sabor, 

elevando assim a aceitação do produto, além disso, possui o papel de aumentar o teor de 

sólidos e viscosidade podendo torná-lo mais cremoso. No entanto, é importante avaliar que 

a frutose tem o poder edulcorante maior que o da sacarose e, portanto, essa redução de 

sólidos não significa redução da doçura do produto. 

Outro parâmetro importante quanto à formulação do sorvete é sua acidez, que 

inclusive pode influenciar na pigmentação desse alimento. O pH do sorvete com 

formulação especial foi ligeiramente maior (6,27) que do sorvete tradicional (5,81). Em 

relação à acidez, a formulação tradicional teve a acidez maior, coerente com seu pH (0,19 

mg.100 g-1 de ácido cítrico), que a formulação sem lactose e diet (0,11 mg.100 g-1). O pH e 

acidez de sorvetes, em geral está diretamente relacionado aos saborizantes utilizados, no 

entanto, neste caso o único saborizante foi a própria polpa de mangaba, a acidez média da 

polpa de mangaba foi aproximadamente 0,74. O pH está relacionado às características 

gustativas dos sucos e pode ser influenciado principalmente pela variabilidade genética de 

diferentes cultivares ou da região onde são colhidos os frutos (Peynaud, 1997). 

Para a acidez titulável e pH, não existem valores de referência determinados 

pela legislação. Segundo Correia et al. (2008), o pH e a acidez titulável dos sorvetes são 
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parâmetros influenciados pelo sabor empregado na formulação, sendo que sorvetes de 

frutas normalmente possuem acidez diferenciada de sorvetes de chocolate ou de creme. 

Cerca de 77% dos provadores detectaram diferenças entre as formulações. 

Quando questionados sobre o potencial de consumo do produto de cada formulação a 

média para o sorvete tradicional foi de 6 e para o sorvete sem lactose e diet foi de 4. Como 

a escala variou de 1 a 7 considera-se que ambos os sorvetes possuem boa aceitação entre 

consumidores, mesmo a formulação sem lactose e diet. Questionados sobre preferência 

cerca de 43% dos provadores declararam preferir a formulação sem lactose e diet. 

Produtos sem lactose e diet desenvolvidos para atender o mercado se 

aproximam muito em sabor e aparência, como nesse estudo, das formulações tradicionais. 

Logo, a aceitação dos consumidores é mais facilitada. A substituição da sacarose pela 

frutose influencia nessa preferência já que o açúcar está intimamente relacionado ao sabor 

dos produtos. No entanto, nota-se que o mercado já tem se preparado para receber esses 

produtos sem lactose e diet, mesmo porque doenças que causam restrições alimentares 

estão se desenvolvendo, e produtos mais saudáveis estão sendo uma necessidade do 

consumidor. 

 

8.4 CONCLUSÃO 

 

A elaboração de sorvetes é uma boa opção para o processamento de mangaba e 

aumento em seu consumo e comercialização. O sorvete foi bem aceito pelos provadores, 

incluindo sua formulação sem lactose e diet, mesmo sendo perceptível diferença entre as 

formulações. Com isso, este estudo comprovou que o desperdício de mangaba, devido sua 

alta perecibilidade, pode ser reduzido através da produção de sorvetes, seja ela tradicional, 

ou para atender a consumidores com restrições alimentares.    
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9 ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO SENSORIAL DE NÉCTAR DE MANGABA 

ENDÊMICA DO CERRADO 

 

RESUMO 

 

 

Muitas espécies vegetais do cerrado estão se perdendo antes mesmo de serem conhecidas, 

ainda que sejam de ampla utilidade pública e serventia nutricional. Umas das formas de 

viabilizar o consumo desses frutos é através de processamento. Assim, este estudo teve 

como objetivo, elaborar três formulações distintas de néctar de mangaba e avaliar sua 

aceitação sensorial e sua intenção de compra. Notou-se que o néctar com maior teor de 

polpa de mangaba (50% de polpa) foi o mais aceito em relação aos atributos de cor, sabor, 

aroma, doçura e acidez, com scores variando de 43 a 84%. Nesse sentido nota-se que 

apesar da importância de se processar, o sabor do produto é mais apreciado quanto mais 

similar ao fruto este for. 

 

Palavras-chave: frutos do cerrado; processamento de vegetais; conservação. 

 

 

ABSTRACT 

 

 

ELABORATION AND SENSORY EVALUATION OF NECTAR OF MANGABA 

ENDEMIC OF THE CERRADO 

 

Many of cerrado species are being lost before it be known , although they are of large 

public utility and nutritional usefulness . One of the ways to facilitate the use of these fruits 

is through for processing , this study aimed to draw up three different formulations 

mangaba nectar and evaluate your sensory acceptance  and intention to purchase . The 

nectar with greater mangaba pulp content (50 % pulp) was the most popular in relation to 

color attributes, flavor , aroma, sweetness and acidity , the scores ranging between 43 to 

84%. It was found that  food processing is important but, the natural flavor is better 

accepted. 



91 

 

 

Keywords: fruits of the Cerrado ; vegetable processing ; conservation. 

 

 

9.1 INTRODUÇÃO 

 

 A flora do cerrado possui diversas espécies frutíferas, com grande potencial de 

utilização agrícola que são, tradicionalmente, utilizadas pela população local. Os frutos, em 

geral, são consumidos in natura ou na forma de sucos, licores, sorvetes, geleias e doces 

diversos e, geralmente, a obtenção dos frutos é feita de forma extrativista e predatória 

(Vera et al., 2005). 

A mangabeira (Hancornia speciosa Gomes) é uma planta frutífera de clima 

tropical, nativa do Brasil e encontrada em várias regiões do País, desde os Tabuleiros 

Costeiros e Baixada Litorânea do Nordeste até os Cerrados das regiões Centro-Oeste, 

Norte e Sudeste.  A mangaba é uma das frutas mais ricas em ferro, sendo também uma boa 

fonte de vitamina C (Silva Júnior, 2004). Esse fruto apresenta comportamento típico 

climatérico (Moura, 2005), polpa branca, agridoce e aromática, podendo ser consumida in 

natura ou no preparo de produtos (Borges et al., 2000). É um fruto extremamente perecível 

e representa um sério obstáculo para a comercialização (Carnelossi et al., 2004). 

 Os frutos de mangabeira endêmicos do cerrado ainda incorrem em perdas em 

virtude do curto período de safra, da ausência de uma coloração específica que identifique 

o fruto maduro e de sua alta perecibilidade, o que compromete seu escoamento e produção. 

Por esses motivos o maior uso desse fruto é por meio de processamento de polpa 

congelada. Em relação ao processamento de frutas como a mangaba, o mercado de sucos 

prontos para beber é recente no Brasil e está em constante ascensão por esses motivos os 

consumidores ainda encontram limitação nos sabores disponíveis nos supermercados, 

inclusive, cabe ressaltar que  o néctar de mangaba não é um sabor atualmente disponível no 

mercado, principalmente, quando trata-se da mangaba endêmica do cerrado, que possui 

características distintas da mangaba disponível na região nordeste do país. 

Diante do exposto objetivou-se com esta pesquisa avaliar as características 

físico-químicas e sensoriais de três formulações distintas de néctar de frutos de mangabeira 

endêmica do cerrado. 
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9.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Cerca de 200 frutos de mangab foram colhidos em banco de germoplasma 

localizado na Universidade Federal de Goiás, município de Goiânia -GO. Os frutos foram 

considerados maduros quando colhidos ao chão, posteriormente foram lavados com água 

corrente e sabão neutro, sanitizados com cloro 100 mg. L-1 e selecionados levando em 

consideração, maturação aparente, ausência de injúrias físicas e microbiológicas também 

aparentes. 

Os frutos selecionados foram processados inteiros, em mixer, sem 

descascamento ou corte. Esse equipamento processou a polpa e permitiu a separação das 

sementes, através de uma peneira acoplada ao próprio sistema de processamento. Dessa 

forma, a polpa foi separada para formulação dos néctares. 

Os néctares foram processados adicionando-se os seguintes valores fixos para 

cada formulação um litro de água, 100 g de açúcar e 50% de polpa (formulação A), 30% de 

polpa (formulação B) e 20% de polpa (formulação C), os ingredientes foram misturados 

em processador de alimentos e refrigerados a 11°C até o momento da avaliação sensorial. 

A avaliação sensorial foi realizada com 30 provadores, maiores de 18 anos, durante o 

período diurno com a aprovação do Comitê de Ética, da Universidade Federal de Goiás, 

CAAE: 53938616.0.0000.5083. Os testes aplicados foram de ordenação preferência 

emrelação a sabor, cor, aroma, doçura e acidez e preferência global, ordenando-se da mais 

preferida para a menos preferida e intenção de consumo de 1- nunca consumiria a 7 

consumiria sempre. 

 

9.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O teste de ordenação preferência distinguiu as amostras matematicamente 

quanto aos atributos avaliados, sendo que para sabor 80% dos provadores preferiram a 

formulação A, 13% a formulação B e 7%  a formulação C. Em relação a cor  80% 

referiram a formulação A e 20% a formulação  B, a formulação C não apareceu como mais 

preferida neste caso. Em relação a aroma 83% dos provadores preferiram a formulação A, 

7% a formulação B e 10% a formulação C. Quando questionados quanto à doçura 73% 

preferiram a formulação A, 17% a formulação B e 10% a formulação C. Em relação a 

acidez 43% preferiram a formulação A, 30% a formulação B e 27% a formulação C. Com 
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relação à intenção de compra os scores foram de 5 para a formulação A, 4 para a 

formulação B e 4 para formulação C. Com relação à preferência global 50% dos 

provadores preferiram a formulação A, 33% a formulação B e 17% a formulação C.   

 De acordo com os resultados de ordenação preferência em relação a atributos 

específicos nota-se que a formulação A com teor de polpa de 50% foi a mais preferida em 

relação a todos os atributos. Nota-se somente um comprometimento nos scores da acidez 

para essa formulação, que estava em 80% de preferência e em seguida caiu para 43% . Isso 

provavelmente ocorreu porque o valor de açúcar, diretamente relacionado a doçura, foi 

préfixado para todas as formulações como um valor igual, enquanto a polpa rica em ácidos 

orgânicos variou entre as formulações, comprometendo o balanço acidez doçura entre as 

formulações. 

Para intenção de compra e preferência global a maioria dos provadores também 

destacaram a formulação A como a melhor. Esses resultados expressam a preferência dos 

consumidores por produtos com sabor mais próximo ao da fruta in natura, pois o aumento 

da polpa caracteriza o néctar como sabor mais próximo ao natural.   

 

 

9.4 CONCLUSÃO 

 

Conhecendo-se a crescente busca por alimentos que proporcionem praticidade 

e que ofereçam algum benefício à saúde, e com o intuito de aliar a isto o aproveitamento 

sustentável do cerrado, o néctar de mangaba é um alternativa de mercado e deve ser 

comercializado teor de polpa de cerca de 50% para maior aceitação. 

 

 

9.5 REFERÊNCIAS 

 

BORGES, M. F.; FILGUEIRAS, H. A. C.; MOURA, C. F. H. Mangaba (Hancornia 
speciosa Gomes). In: ALVES, R. E.; FILGUEIRA, H. A. C.; MOURA, C. F. H. (Eds.). 
Caracterização de frutas nativas da América Latina. Jaboticabal: FUNEP, 2000. cap. 12, p. 
44-45. (Série Frutas Tropicais). 
 
CARNELOSSI, M. A. G.; TOLEDO, W. F. F.; SOUZA, D. C. L.; LIRA, M .L.; SILVA, 
GF.; JALALI, V. R. R.; VIÉGAS, P. R. A.. Conservação pós-colheita de mangaba 
(Hancornia speciosa Gomes). Revista Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v. 28, n. 5, p. 
1119-1125, 2004 



94 

 

 
MOURA, F. T. Fisiologia da maturação e conservação pós-colheita de mangaba. Areia, 
2005. 98p. Dissertação (Mestrado em Agronomia) - Universidade Federal da Paraíba – 
UFPB. 
 
SILVA JUNIOR, J. F. A cultura da mangaba. Revista Brasileira de Fruticultura, 
Jaboticabal, v. 26, n. 1, p. 1 – 192, 2004. 
 
VERA, R.; NAVES, R. V.; NASCIMENTO, J. L.; CHAVES, L. J.; LEANDRO, W. M.; 
SOUZA, E. R. B. Caracterização física de frutos do pequizeiro (Caryocar brasiliense 
Camb.) no estado de Goiás. Pesquisa Agropecuária Tropical, Goiânia, v.35, n.2, p.71-79, 
2005. 
 

 

 

 

 



95 

 

10 DESENVOLVIMENTO FISIOLÓGICO INICIAL DE MANGABAS 

ENDÊMICAS DO CERRADO 

 

 

10.1 NOTA CIENTÍFICA 

 

O conhecimento das fases do desenvolvimento de frutos é essencial para 

auxiliar na determinação de práticas culturais, podendo revelar períodos críticos no 

desenvolvimento dos frutos que possibilitem sua produção com qualidade, como também a 

época correta de colheita, contribuindo com a eficiência da cadeia produtiva (Salomão et 

al., 2006). Os estádios de desenvolvimento podem ser determinados com base nos dias 

após a antese (Rodrigues et al., 2009; Silva et al., 2009), na soma de graus térmicos 

recebidos pela planta mãe  ou com base nas mudanças físico-químicas de fácil medição, 

como coloração, tamanho, massa, formato e textura (Oms-Liu et al., 2011). 

Os frutos apresentam três fases fisiológicas, constituídos pelo crescimento, 

maturação e senescência. O período de crescimento (pré-maturação), geralmente, envolve 

divisão e alongamento celular, nesta fase, ocorre o incremento irreversível nos atributos 

físicos, como o peso e tamanho do fruto (Martins et al., 2003). A maturação, geralmente, 

inicia antes do crescimento acabar e inclui diferentes alterações na composição, que variam 

de acordo com o tipo de fruto (Chitarra & Chitarra, 2005). O  amadurecimento corresponde 

à fase final da maturação, na qual os frutos são transformados em produtos atrativos e 

aptos para o consumo, sendo um processo normal e irreversível e por último a senescência, 

onde ocorre a morte do tecido celular (Ryall; Lipton, 1979). 

A caracterização de frutos nativos, como a mangaba, ao longo de seu ciclo 

vital, assume importância considerável, podendo servir de base para o desenvolvimento e 

otimização de métodos tecnológicos voltados para o seu amplo aproveitamento e 

consequente minimização de suas perdas. A mangabeira (Harconia speciosa Gomes) é uma 

árvore nativa do Cerrado  podendo sere encontrada em  pelo menos seis espécies distintas. 

Seu fruto, de sabor sui generes, tem potencial para ser utilizado no mercado. Diante do 

exposto, objetivou- se estudar o desenvolvimento fisiológico inicial de frutos de três 

variedades de mangabeira endêmicas do Cerrado. 

O estudo foi desenvolvido em árvores de Harconia speciosa Gomes de 12 anos 

de idade, da Escola de Agronomia da Universidade Federal de Goiás, nas coordenadas 
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geográficas, no município de Goiânia, Goiás, latitude 16°35’12” S, longitude 49°21’14” 

W, com três subespécies consideradas produtivas, entre elas, cuyabensis, gardneri e 

pubescens. Essa coleção foi implantada em delineamento experimental de blocos 

completos casualizados, sendo 57 tratamentos, quatro blocos e uma planta por parcela, no 

espaçamento de 5 m x 6 m. Uma conferência da área e da sanidade das árvores gerou um 

croqui de área experimental de  107 árvores da variedade gardneri, 25 árvores da variedade 

cuiabenses e 36 árvores da variedade pubescens aptas para a condução do experimento. 

 De acordo com a classificação de Köppen, o clima da região é do tipo Aw 

(quente e semiúmido, com estação seca bem definida de maio a setembro), com 

temperatura média de 22,3°C. O solo é caracterizado como Latossolo Vermelho distrófico, 

de textura média e relevo suavemente ondulado (BRASIL, 1992; EMBRAPA, 1999). A 

precipitação média anual do Bioma Cerrado é de 1.500 mm, variando de 750 mm a 2.000 

mm (Adámoli et al., 1987). 

No pico da floração em setembro de 2015 foi realizado um sorteio entre as 

árvores mapeadas e cerca de 14 árvores de cada variedade foram selecionadas para 

condução do experimento, todos os blocos foram considerados no sorteio e foram 

utilizadas árvores dos quatro blocos do delineamento original do germoplasma. Foram 

selecionados cerca de 917 botões florais por variedade em diferentes posições da planta e 

estes foram marcados com fita de lã  e cetim coloridas (Figura 1). A partir desse ponto de 7 

em 7 dias acompanhou-se o desenvolvimento do botão floral. Em outubro de 2015 novas 

marcações foram realizadas e acompanhadas com o mesmo delineamento. Em setembro de 

2016 novamente realizaram-se marcações dos botões florais e  optou-se pelo 

acompanhamento com registro fotográfico de 7 em 7 dias a partir do desenvolvimento do 

botão floral. 

 

 

 

 

 

                            

 

Figura 1- Botão floral de (Harconia speciosa) padrão de marcação 

Fonte: a autora 



97 

 

 

Em setembro de 2015, acompanhando o desenvolvimento das flores de 

mangabeira notou-se o aborto de 100% das flores em cerca de 21 dias após a antese. Não 

houve formação de fruto ou qualquer indício de que o desenvolvimento continuaria para 

formação do fruto. 

A partir da marcação de outubro de 2015 (segundo pico de floração) pode-se 

observar o desenvolvimento do ovário em cerca de 10% das marcações, 90% novamente 

foram abortadas entre flores já desenvolvidas e ovários sem formação continuada. Em 

janeiro de 2016 todos os ovários, ainda pouco desenvolvidos, haviam secado e nenhum se 

desenvolveu para formação do fruto (Figura 2). No entanto, outubro e novembro do 

mesmo ano (2015) foram períodos de intensa frutificação a partir de botões florais que não 

haviam sido vistos, marcados ou acompanhados (Figura 3). Estes frutos provavelmente 

foram formados a partir de uma floração anterior ao mês de setembro de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2- Desenvolvimento fisiológico a partir do botão floral de Harconia speciosa 

Fonte: a autora. 
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Figura 3- Frutos de mangaba da safra de outubo de 2015, estado de Goiás. 

Fonte: a autora. 

 

Em setembro e dezembro de 2016 até 21 de julho de 2017 os botões florais 

foram acompanhados por registro fotográfico. Da variedade gardneri cerca de 188 botões 

florais foram acompanhados. Pode-se notar entre os frutos completamente desenvolvidos 

até julho um padrão de desenvolvimento de 4 meses para que o ovário começasse a 

expandir-se (Figura 4) e mais dois meses para que o fruto chegasse a aparente maturidade 

fisiológica (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4- Desenvolvimento inicial do ovário de Harconia speciosa  var. garnderi  8 meses 

após antese. 
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Figura 5-  Desenvolvimento do fruto de Harconia speciosa var. gardneri em 2 meses 

maio- julho de 2017, estado de Goiás. 

 

Avaliando a variedade cuiabenses cerca de 70 botões florais foram 

acompanhados com registro fotográfico, analisando os frutos que se desenvolveram 

completamente até julho de 2017  o mesmo padrão foi observado cerca de  4 meses para 

desenvolvimento inicial do fruto e mais 2 meses para atingir a maturidade fisiológica 

(Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6- Desenvolvimento do fruto de Harconia speciosa var. cuiabenses em 2 meses 

maio- julho de 2017, estado de Goiás. 
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A variedade pubescens parece não ter seu pico de floração ao mesmo tempo 

que as demais e seu desenvolvimento provavelmente é rápido. Os frutos marcados se 

desenvolveram e amadureceram rapidamente, com desenvolvimento completo entre um e 

dois  meses (Figuras 7 e 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7- Desenvolvimento do fruto de Harconia speciosa var. pubescens em  1 mês 

dezembro/janeiro de 2017, estado de Goiás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8- Desenvolvimento do fruto de Harconia speciosa var. pubescens em 2 meses mês 

janeiro/março de 2017, estado de Goiás. 

 

Conclui-se que os frutos de mangaba podem se desenvolver durante vários 

meses do ano, no  entanto, a concentração de flores de diferentes espécies é nos meses de 
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setembro e outubro. Com relação à floração a var. pubescens é mais concentrada em 

setembro enquanto a gardneri e a cuyabenses possuem pico de floração cerca de um mês 

mais tarde (outubro). Notou-se também que o pico da safra de frutos inicia-se em outubro e 

vai até dezembro, com as maiores produtividades, apesar de ser possível ver quantidade 

considerável de frutos também no mês de agosto, variando em cada ano. Acredita-se que 

essa variação de produção de flores e frutos em cada ano esteja relacionada diretamente ao 

clima e principalmente à disponibilidade de água para planta, diante da constante 

modificação do clima, e mobilidade da época de chuva durante os meses do ano. 

Entende-se também a partir desse estudo que os frutos de mangaba possuem 

um período médio de desenvolvimento fisiológico de 8 meses até chegar na maturidade 

fisiológica. No entanto, considerando ainda os meses para que os frutos amadureçam e 

adquiram qualidade sensorial, pode-se observar que o ciclo completo de desenvolvimento 

do fruto pode durar até 12 meses. 
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	RESUMO 
	A mangaba é um fruto do cerrado, rica em ferro e fonte de vitamina C mas com alta perecibilidade. Com o objetivo de reduzir os desperdícios e aumentar o processamento desse fruto, foi elaborado um sorvete a partir da polpa do fruto, em uma formulação integral e em outra sem lactose e diet, para atender a consumidores com restrições alimentares. Os sorvetes foram analisados quanto ao pH, sólidos solúveis, acidez titulável e derretimento. E submetidos a análise sensorial por 30 provadores, que mostraram aceitação de ambos, mesmo sendo possível detectar diferença entre eles.  A produção de sorvetes é viável para aumentar o processamento de mangaba e evitar desperdícios. 
	Palavras-chave: Harconia speciosa, sorvete, análise sensorial, redução de desperdício 
	ABSTRACT 
	Mangaba is a fruit of the cerrado, not much consumed, rich in iron and vitamin C source but with high perishability. In order to reduce waste and increase the processing of that fruit, an ice cream was prepared from the mangaba pulp one in an integral formulation and another one in lactose-free and diet, to serve consumers with dietary restrictions. The ice creams were submitted to sensorial analysis by 30 tasters, who showed acceptance of both, even being possible to detect differences between them, and also physical-chemical analysis of pH, soluble solids, titratable acidity and melting. The production of ice cream is feasible to increase processing mangaba and avoid waste. 
	Keywords: Harconia speciosa, ice cream, sensorial analysis, waste reduction. 
	8.1 INTRODUÇÃO 
	A flora do cerrado possui numerosas espécies frutíferas com potencial de utilização agrícola. A mangabeira (Hancornia speciosa Gomes) é uma planta frutífera de clima tropical, nativa do Brasil e encontrada em várias regiões do País, desde os Tabuleiros Costeiros e Baixada Litorânea do Nordeste até os Cerrados das regiões Centro-Oeste, Norte e Sudeste. É uma das frutas mais ricas em ferro, sendo também uma boa fonte de vitamina C (Silva Júnior, 2004). Esse fruto apresenta comportamento típico climatérico (Alves et al., 2006), polpa branca, agridoce e aromática, podendo ser consumida in natura ou no preparo de produtos (Borges et al., 2000). É um fruto extremamente perecível e representa um sério obstáculo para a comercialização (Carnelossi et al., 2004). 
	 Os frutos de mangaba endêmicos do cerrado ainda incorrem em perdas em virtude do curto período de safra, da ausência de uma coloração específica que identifique o fruto maduro e de sua alta perecibilidade, o que compromete seu escoamento e produção (EMBRAPA, 2007). Por esse motivo o maior uso desse fruto é por meio de processamento de polpa congelada. 
	 O sorvete é um produto processado bem aceito na mesa dos brasileiros e seu consumo vem crescendo nos últimos anos. Consiste em um sistema coloidal complexo, que forma uma emulsão com gotículas de gordura, proteínas, bolhas de ar e cristais de gelo dispersos em uma fase aquosa, representada por uma solução concentrada de sacarose. Nessa emulsão, podem, ainda, ser inseridos outros ingredientes, desde que não descaracterizem o produto e mantenham a suspensão durante e após o congelamento. Devido às suas propriedades nutricionais, consiste em uma excelente fonte de energia. (Santos, 2009; BRASIL, 2005). 
	 Apesar do sorvete e doces em geral serem bem aceitos e muito consumidos, atualmente há uma demanda por produtos especiais para atender consumidores com alguma restrição alimentar como os diabéticos e os intolerantes a lactose que é a má absorção da lactose, ocorre por conta da inatividade ou ineficiência da enzima lactase (ALM, 1982), enquanto o uso de frutose na dieta de diabéticos foi preconizado desde 1893, quando Minkowski observou a independência da frutose em relação à insulina para a sua metabolização. Vários estudos posteriores reforçaram a ideia de que a frutose, assim como o sorbitol, seriam benéficos na dieta de diabéticos (Sparks, 1992). 
	Diante do exposto e considerando a necessidade de processamento das mangabas endêmicas do cerrado para reduzir os desperdícios objetivou-se com este estudo elaborar um sorvete de mangaba sem lactose e diet.   
	8.2 MATERIAL E MÉTODOS 
	Os sorvetes foram elaborados a partir da polpa dos frutos de mangaba já congelada. A polpa foi obtida de frutos colhidos “de caída” (considerados amadurecidos) selecionados sem danos, lavados, sanitizados com cloro 200 mg. L-1 e processados inteiros com semente e casca em processador multifuncional. A polpa obtida já separada e refinada pela peneira acoplada ao processador foi congelada a -16 °C. 
	Foram obtidas duas misturas de sorvete a partir dessa polpa sendo a primeira contendo 500 mL de leite integral UHT (Ultra High Temperature), 150 g de polpa de mangaba, 100 g de açúcar e 5 g de liga neutra. A segunda foi elaborada com 500 mL de leite sem lactose UHT, 150 g de polpa de mangaba, 50 g de frutose (conforme a instrução do fabricante seu poder edulcorante é o dobro da sacarose) e 5 g de liga neutra. Ambas as misturas foram congeladas a -16 °C para elaboração do sorvete. Após 24 horas de congelamento as misturas foram batidas em sorveteira com 3 g de emulsificante até dobrar de volume (incorporação de ar/overrun) e controlar o tamanho dos cristais de gelo formados. Os sorvetes permaneceram armazenados a 16 °C por mais 24 horas. 
	As avaliações físico-químicas dos sorvetes consistiram da determinação do teor de sólidos solúveis totais por meio da leitura dos graus Brix da amostra a 20°C, em refratômetro digital (Atago N-1E), de acidez total titulável determinada por titulação, com solução de hidróxido de sódio (NaOH) 0,1 N e pH conforme a AOAC (2010), analisou-se também, a velocidade de derretimento das formulações em gramas por hora. 
	Aspectos e impressões sensoriais dos sorvetes foram avaliados com 30 provadores através de teste triangular para detecção de pequenas diferenças entre as amostras, teste de preferência para manifestar a preferência em relação aos produtos oferecidos e escala de intenção onde o consumidor expressa sua vontade de consumir o produto de 1 (nunca consumiria) a 7 (consumiria sempre). Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e as médias dos tratamentos foram comparados pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
	8.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
	Em relação à cor dos sorvetes ambas as formulações tiveram a coloração final branca. Mas, o derretimento da formulação tradicional foi mais rápido (cerca de 100 g em 40 minutos) que da formulação sem lactose e diet (60 g em 40 minutos). A taxa de derretimento influencia na qualidade final do sorvete, pois ela está intimamente ligada a uma adequada resistência e uma boa cremosidade, sendo um parâmetro importante em sorvete (Souza et al, 2010). 
	Os sólidos solúveis dos sorvetes de mangaba foram diferentes significativamente sendo que o sorvete de mangaba tradicional apresentou teor maior (24 °Brix) que o apresentado para a formulação sem lactose e diet (18 ºBrix)  que era esperado pela substituição da sacarose por um açúcar simples. O açúcar é considerado um ingrediente importante na formulação de sorvetes, devido ao seu efeito sobre o sabor, elevando assim a aceitação do produto, além disso, possui o papel de aumentar o teor de sólidos e viscosidade podendo torná-lo mais cremoso. No entanto, é importante avaliar que a frutose tem o poder edulcorante maior que o da sacarose e, portanto, essa redução de sólidos não significa redução da doçura do produto. 
	Outro parâmetro importante quanto à formulação do sorvete é sua acidez, que inclusive pode influenciar na pigmentação desse alimento. O pH do sorvete com formulação especial foi ligeiramente maior (6,27) que do sorvete tradicional (5,81). Em relação à acidez, a formulação tradicional teve a acidez maior, coerente com seu pH (0,19 mg.100 g-1 de ácido cítrico), que a formulação sem lactose e diet (0,11 mg.100 g-1). O pH e acidez de sorvetes, em geral está diretamente relacionado aos saborizantes utilizados, no entanto, neste caso o único saborizante foi a própria polpa de mangaba, a acidez média da polpa de mangaba foi aproximadamente 0,74. O pH está relacionado às características gustativas dos sucos e pode ser influenciado principalmente pela variabilidade genética de diferentes cultivares ou da região onde são colhidos os frutos (Peynaud, 1997). 
	Para a acidez titulável e pH, não existem valores de referência determinados pela legislação. Segundo Correia et al. (2008), o pH e a acidez titulável dos sorvetes são parâmetros influenciados pelo sabor empregado na formulação, sendo que sorvetes de frutas normalmente possuem acidez diferenciada de sorvetes de chocolate ou de creme. 
	Cerca de 77% dos provadores detectaram diferenças entre as formulações. Quando questionados sobre o potencial de consumo do produto de cada formulação a média para o sorvete tradicional foi de 6 e para o sorvete sem lactose e diet foi de 4. Como a escala variou de 1 a 7 considera-se que ambos os sorvetes possuem boa aceitação entre consumidores, mesmo a formulação sem lactose e diet. Questionados sobre preferência cerca de 43% dos provadores declararam preferir a formulação sem lactose e diet. 
	Produtos sem lactose e diet desenvolvidos para atender o mercado se aproximam muito em sabor e aparência, como nesse estudo, das formulações tradicionais. Logo, a aceitação dos consumidores é mais facilitada. A substituição da sacarose pela frutose influencia nessa preferência já que o açúcar está intimamente relacionado ao sabor dos produtos. No entanto, nota-se que o mercado já tem se preparado para receber esses produtos sem lactose e diet, mesmo porque doenças que causam restrições alimentares estão se desenvolvendo, e produtos mais saudáveis estão sendo uma necessidade do consumidor. 
	8.4 CONCLUSÃO 
	A elaboração de sorvetes é uma boa opção para o processamento de mangaba e aumento em seu consumo e comercialização. O sorvete foi bem aceito pelos provadores, incluindo sua formulação sem lactose e diet, mesmo sendo perceptível diferença entre as formulações. Com isso, este estudo comprovou que o desperdício de mangaba, devido sua alta perecibilidade, pode ser reduzido através da produção de sorvetes, seja ela tradicional, ou para atender a consumidores com restrições alimentares.    
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	9 ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO SENSORIAL DE NÉCTAR DE MANGABA ENDÊMICA DO CERRADO 
	RESUMO 
	Muitas espécies vegetais do cerrado estão se perdendo antes mesmo de serem conhecidas, ainda que sejam de ampla utilidade pública e serventia nutricional. Umas das formas de viabilizar o consumo desses frutos é através de processamento. Assim, este estudo teve como objetivo, elaborar três formulações distintas de néctar de mangaba e avaliar sua aceitação sensorial e sua intenção de compra. Notou-se que o néctar com maior teor de polpa de mangaba (50% de polpa) foi o mais aceito em relação aos atributos de cor, sabor, aroma, doçura e acidez, com scores variando de 43 a 84%. Nesse sentido nota-se que apesar da importância de se processar, o sabor do produto é mais apreciado quanto mais similar ao fruto este for. 
	Palavras-chave: frutos do cerrado; processamento de vegetais; conservação. 
	ABSTRACT 
	Many of cerrado species are being lost before it be known , although they are of large public utility and nutritional usefulness . One of the ways to facilitate the use of these fruits is through for processing , this study aimed to draw up three different formulations mangaba nectar and evaluate your sensory acceptance  and intention to purchase . The nectar with greater mangaba pulp content (50 % pulp) was the most popular in relation to color attributes, flavor , aroma, sweetness and acidity , the scores ranging between 43 to 84%. It was found that  food processing is important but, the natural flavor is better accepted. 
	Keywords: fruits of the Cerrado ; vegetable processing ; conservation. 
	9.1 INTRODUÇÃO 
	 A flora do cerrado possui diversas espécies frutíferas, com grande potencial de utilização agrícola que são, tradicionalmente, utilizadas pela população local. Os frutos, em geral, são consumidos in natura ou na forma de sucos, licores, sorvetes, geleias e doces diversos e, geralmente, a obtenção dos frutos é feita de forma extrativista e predatória (Vera et al., 2005). 
	A mangabeira (Hancornia speciosa Gomes) é uma planta frutífera de clima tropical, nativa do Brasil e encontrada em várias regiões do País, desde os Tabuleiros Costeiros e Baixada Litorânea do Nordeste até os Cerrados das regiões Centro-Oeste, Norte e Sudeste.  A mangaba é uma das frutas mais ricas em ferro, sendo também uma boa fonte de vitamina C (Silva Júnior, 2004). Esse fruto apresenta comportamento típico climatérico (Moura, 2005), polpa branca, agridoce e aromática, podendo ser consumida in natura ou no preparo de produtos (Borges et al., 2000). É um fruto extremamente perecível e representa um sério obstáculo para a comercialização (Carnelossi et al., 2004). 
	 Os frutos de mangabeira endêmicos do cerrado ainda incorrem em perdas em virtude do curto período de safra, da ausência de uma coloração específica que identifique o fruto maduro e de sua alta perecibilidade, o que compromete seu escoamento e produção. Por esses motivos o maior uso desse fruto é por meio de processamento de polpa congelada. Em relação ao processamento de frutas como a mangaba, o mercado de sucos prontos para beber é recente no Brasil e está em constante ascensão por esses motivos os consumidores ainda encontram limitação nos sabores disponíveis nos supermercados, inclusive, cabe ressaltar que  o néctar de mangaba não é um sabor atualmente disponível no mercado, principalmente, quando trata-se da mangaba endêmica do cerrado, que possui características distintas da mangaba disponível na região nordeste do país. 
	Diante do exposto objetivou-se com esta pesquisa avaliar as características físico-químicas e sensoriais de três formulações distintas de néctar de frutos de mangabeira endêmica do cerrado. 
	9.2 MATERIAL E MÉTODOS 
	Cerca de 200 frutos de mangab foram colhidos em banco de germoplasma localizado na Universidade Federal de Goiás, município de Goiânia -GO. Os frutos foram considerados maduros quando colhidos ao chão, posteriormente foram lavados com água corrente e sabão neutro, sanitizados com cloro 100 mg. L-1 e selecionados levando em consideração, maturação aparente, ausência de injúrias físicas e microbiológicas também aparentes. 
	Os frutos selecionados foram processados inteiros, em mixer, sem descascamento ou corte. Esse equipamento processou a polpa e permitiu a separação das sementes, através de uma peneira acoplada ao próprio sistema de processamento. Dessa forma, a polpa foi separada para formulação dos néctares. 
	Os néctares foram processados adicionando-se os seguintes valores fixos para cada formulação um litro de água, 100 g de açúcar e 50% de polpa (formulação A), 30% de polpa (formulação B) e 20% de polpa (formulação C), os ingredientes foram misturados em processador de alimentos e refrigerados a 11°C até o momento da avaliação sensorial. A avaliação sensorial foi realizada com 30 provadores, maiores de 18 anos, durante o período diurno com a aprovação do Comitê de Ética, da Universidade Federal de Goiás, CAAE: 53938616.0.0000.5083. Os testes aplicados foram de ordenação preferência emrelação a sabor, cor, aroma, doçura e acidez e preferência global, ordenando-se da mais preferida para a menos preferida e intenção de consumo de 1- nunca consumiria a 7 consumiria sempre. 
	9.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
	O teste de ordenação preferência distinguiu as amostras matematicamente quanto aos atributos avaliados, sendo que para sabor 80% dos provadores preferiram a formulação A, 13% a formulação B e 7%  a formulação C. Em relação a cor  80% referiram a formulação A e 20% a formulação  B, a formulação C não apareceu como mais preferida neste caso. Em relação a aroma 83% dos provadores preferiram a formulação A, 7% a formulação B e 10% a formulação C. Quando questionados quanto à doçura 73% preferiram a formulação A, 17% a formulação B e 10% a formulação C. Em relação a acidez 43% preferiram a formulação A, 30% a formulação B e 27% a formulação C. Com relação à intenção de compra os scores foram de 5 para a formulação A, 4 para a formulação B e 4 para formulação C. Com relação à preferência global 50% dos provadores preferiram a formulação A, 33% a formulação B e 17% a formulação C.   
	 De acordo com os resultados de ordenação preferência em relação a atributos específicos nota-se que a formulação A com teor de polpa de 50% foi a mais preferida em relação a todos os atributos. Nota-se somente um comprometimento nos scores da acidez para essa formulação, que estava em 80% de preferência e em seguida caiu para 43% . Isso provavelmente ocorreu porque o valor de açúcar, diretamente relacionado a doçura, foi préfixado para todas as formulações como um valor igual, enquanto a polpa rica em ácidos orgânicos variou entre as formulações, comprometendo o balanço acidez doçura entre as formulações. 
	Para intenção de compra e preferência global a maioria dos provadores também destacaram a formulação A como a melhor. Esses resultados expressam a preferência dos consumidores por produtos com sabor mais próximo ao da fruta in natura, pois o aumento da polpa caracteriza o néctar como sabor mais próximo ao natural.   
	9.4 CONCLUSÃO 
	Conhecendo-se a crescente busca por alimentos que proporcionem praticidade e que ofereçam algum benefício à saúde, e com o intuito de aliar a isto o aproveitamento sustentável do cerrado, o néctar de mangaba é um alternativa de mercado e deve ser comercializado teor de polpa de cerca de 50% para maior aceitação. 
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	10.1 NOTA CIENTÍFICA 
	O conhecimento das fases do desenvolvimento de frutos é essencial para auxiliar na determinação de práticas culturais, podendo revelar períodos críticos no desenvolvimento dos frutos que possibilitem sua produção com qualidade, como também a época correta de colheita, contribuindo com a eficiência da cadeia produtiva (Salomão et al., 2006). Os estádios de desenvolvimento podem ser determinados com base nos dias após a antese (Rodrigues et al., 2009; Silva et al., 2009), na soma de graus térmicos recebidos pela planta mãe  ou com base nas mudanças físico-químicas de fácil medição, como coloração, tamanho, massa, formato e textura (Oms-Liu et al., 2011). 
	  



