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RESUMO 

Objetivou-se a obtenção de polpa de manga em pó através do processo de liofilização, 

estabelecendo a melhor condição de secagem em função da concentração de maltodextrina e 

do tempo de secagem. Realizou-se a caracterização física e físico-química da polpa de manga 

integral e em pó, avaliação o comportamento higroscópico, solubilidade, determinação 

grau de caking. Com a polpa de manga em pó foi realizado estudo da estabilidade, elaboradas 

as isotermas de adsorção, analisada a microscopia eletrônica de varredura e as propriedades 

reológicas. As mangas in natura foram adquiridas na EMBRAPA Petrolina – PE, despolpadas 

na EMBRAPA agroindústria tropical (Fortaleza - Ceará) e encaminhadas ao laboratório de 

controle de qualidade e secagem de alimentos. O planejamento experimental trabalhou com 

24 e 30 horas de secagem e 0, 10, 20 e 30% de maltodextrina. A partir da análise dos 

parâmetros mais consideráveis, a melhor condição escolhida para secagem de manga em 

liofilizador foi 20% de maltodextrina e o 24 horas de secagem. A caracterização revelou após 

a secagem diminuição nos valores de umidade, atividade de água, parâmetros de cor a* e b* e 

consequente aumento nos valores de sólidos solúveis totais, teor de ácido ascórbico, acidez, 

pH, açucares totais e redutores e o parâmetro L*. O estudo de estabilidade foi realizado com o 

pó obtido a partir da melhor condição de secagem armazenado por 90 dias, com análises 

físicas e físico-químicas a cada 15 dias. O armazenamento foi feito a temperatura ambiente 

em embalagem laminada com e sem vácuo e plástica com e sem vácuo. A utilização do 

material laminado se apresentou como mais eficiente para manutenção da qualidade do pó em 

relação a umidade, atividade de água e teor de sólidos solúveis totais. A embalagem laminada 

à vácuo apresentou os melhores valores para a manutenção do teor de ácido ascórbico, 

higroscopicidade, parâmetro b* e a* de cor, devido à fácil degradação do ácido ascórbico e de 

compostos relacionados a cor na presença de luz e oxigênio. A partir da microscopia 

eletrônica de varredura observou-se pó com propriedades amorfas, no qual o aumento na 

concentração de maltodextrina acarretou aumento da quantidade de poros e diminuição de 

diâmetro das partículas.  O modelo de GAB foi o que melhor se ajustou as isotermas da polpa 

de manga, apresentando curva do tipo III. A reológica do pó, através do índice de fluxo 

caracterizou o produto como pó com tendência ao fluxo coesivo. A incorporação de 

maltodextrina provocou aumento na densidade aparente do pó, no entanto teve efeito inverso 

nos valores do ângulo efetivo de atrito interno e no ângulo de atrito interno com a parede. 

Palavras-chave: Manga. Liofilização. Maltodextrina. Higroscopicidade. 
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ABSTRACT 

The objective was to obtain powdered mango pulp through the freeze-drying process, 

establishing the best condition for drying as a function of the maltodextrin concentration and 

the drying time. The physical and physicochemical characterization of the whole mango pulp 

and powder were evaluated, in the hygroscopic behavior, solubility, determination of degree 

of the caking. With the powdered mango pulp stability study was performed, adsorption 

isotherms were elaborated, scanning electron microscopy and rheological properties were 

analyzed. The fresh mangoes were purchased from EMBRAPA Petrolina - PE, pulped at 

EMBRAPA tropical agroindustry (Fortaleza - Ceará) and sent to the quality control and food 

drying laboratory. The experimental design worked with 24 and 30 hours of drying and 0, 10, 

20 and 30% of maltodextrin. From the analysis of the most considerable parameters, the best 

condition chosen for lyophilizer mango drying was 20% maltodextrin and 24 hours drying. 

The characterization revealed a decrease in moisture content, water activity, color parameters 

a * and b * and a consequent increase in total soluble solids values, ascorbic acid content, 

acidity, pH, total and reducing sugars, and the parameter L *. The stability study was 

performed with the powder obtained from the best drying condition stored for 90 days, with 

physical and physical-chemical analyzes every 15 days. The storage was done at room 

temperature in laminated packaging with and without vacuum and plastic with and without 

vacuum. The use of the laminated material was presented as more efficient to maintain the 

quality of the powder in relation to moisture, water activity and total soluble solids content. 

The vacuum-laminated package presented the best values for maintaining the ascorbic acid 

content, hygroscopicity, parameter b * and a * of color, due to the easy degradation of 

ascorbic acid and color-related compounds in the presence of light and oxygen. From the 

scanning electron microscopy, it was observed powder with amorphous properties, in which 

the increase in the concentration of maltodextrin caused an increase in the number of pores 

and decrease in the diameter of the particles. The GAB model was the one that best adjusted 

the isotherms of the mango pulp, presenting type III curve. The rheological of the powder, 

through the flow index characterized the product as a powder with a tendency to cohesive 

flow. The incorporation of maltodextrin caused an increase in the apparent density of the 

powder, however it had an inverse effect on the values of the effective angle of internal 

friction and the angle of internal friction with the wall. 

Keywords: Mango. Lyophilization. Maltodextrin. Hygroscopicity. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de frutas, com uma produção de 40 

milhões de toneladas ao ano, mas exporta apenas menos de 3% da safra total, o que demonstra 

o forte consumo interno (ANUÁRIO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, 2015). Deste 

volume total de produção, acredita-se que as perdas no mercado interno possam chegar a 

40%. Contribuem com estes números o mau uso das técnicas de colheita, falta de estrutura de 

armazenamento, logística, embalagens inadequadas e a própria desinformação do produtor 

(FACHINELLO et al.,2011).  

O Nordeste apresenta vantagens em relação seus aspectos climáticos que 

proporcionam vantagens importantes para conferir ao produto frutícola qualidade externa 

(coloração) e interna (relação ºBrix/acidez): regime pluviométrico variando de 400 a 800 mm 

de chuva, concentrado em um período de 3 a 5 meses; temperatura média anual de 23ºC a 

27ºC; insolação média de 2.800 horas/ano; umidade relativa do ar média em torno de 50%; 

evaporação média de 2.000 mm/ano (CARDOSO; SOUZA, 2000). 

A manga (Mangifera indica L.) é uma fruta originária da Ásia, mas que tem 

produção em mais de 103 países em todo mundo (particularmente em países tropicais). A 

produção, comércio e consumo têm aumentado significativamente tanto nacional como 

internacionalmente, devido ao valor nutricional atrativo dos frutos (JAHURUL et al., 2015).  

A produção de manga no Brasil se localiza principalmente em dois polos: no 

interior do Estado de São Paulo (regiões Oeste, Noroeste e Nordeste) e no Vale do Rio São 

Francisco, abrangendo as regiões de Juazeiro-BA e Petrolina-PE. A manga apresenta as 

maiores taxas de crescimento entre as frutas exportadas pelo Brasil, havendo ainda 

perspectiva de aumento dessa participação pois ela se encontra em primeiro lugar do ranking 

das exportações nacionais em receita (ANUÁRIO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, 

2015). 

O hábito do consumo de sucos de frutas processados e em pó tem aumentado, 

motivado pela falta de tempo da população em preparar suco das frutas in natura, pela 

melhoria dos processos obtenção de sucos nas indústrias de alimentos e praticidade oferecida 

por esses produtos, como substituição ao consumo de refrigerantes (mais elevado valor 

nutritivo e a preocupação com o consumo de alimentos mais saudáveis). O suco em pó está 

presente em 86,2% dos lares brasileiros em função da sua facilidade de preparo, rendimento e 

do preço de mercado, bastante inferior, se comparado às bebidas prontas para o consumo, o 
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que o torna mais acessível economicamente, principalmente para as populações de baixa 

renda (CLEMENTE et al. 2011; SOUZA, 2007). 

 A secagem é a operação por meio da qual a água ou qualquer outro líquido é 

removido de um material. Essa operação apresenta vantagem de aumentar a vida útil do 

produto, há concentração do valor alimentício e facilidade no transporte e comercialização do 

alimento desidratado, dentre outras (CELESTINO, 2010). 

O processo de secagem escolhido é função da natureza do produto que vai ser 

desidratado, da forma final que se deseja do produto processado, do fator econômico e das 

condições de operação. Alimentos podem ser desidratados com ar, vapor superaquecido, no 

vácuo, em gás inerte ou pela aplicação direta de calor (GAVA, 2009). A liofilização é uma 

tecnologia de secagem que se baseia na sublimação da água do produto previamente 

congelada. 

Existem vários fatores que interferem na qualidade e propriedades físicas, 

químicas e reológicas dos produtos alimentícios em pó. No caso dos produtos em pó obtidos 

de frutos tropicais os fatores mais importantes são a higroscopicidade e o grau de caking.  A 

higroscopicidade de um pó alimentício é a propriedade desse material adsorver a umidade da 

atmosfera que o circunda. Essa característica interfere escolha da embalagem (barreira à 

umidade) e na estabilidade química, física e microbiológica destes produtos (ALVES, 2007; 

SOUZA, 2007).  

O Caking é um fenômeno deletério de pós alimentícios, geralmente observado em 

industrias de processamento, no qual o material que anteriormente tinha característica de 

escoamento livre é modificado a grumos aglomerados. Durante o manuseio, processamento, 

armazenamento e distribuição ao consumidor final, os pós podem ser expostos a variações de 

temperatura e umidade atmosférica, que podem alterar as propriedades e aparência dos pós 

(FEENEY; FITZPATRICK, 2011). 

Dentro deste contexto, este trabalho tem como objetivos estudar o processo de 

obtenção de polpa de manga em pó através do processo de liofilização, assim como, suas 

características físicas, químicas, reológicas e morfológicas. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo principal 

 

Obtenção de polpa de manga em pó utilizando o processo de liofilização estabelecendo a 

melhor condição de secagem. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

• Realizar a caracterização física, físico-química da polpa in natura de manga e da polpa 

de manga em pó; 

• Avaliar o comportamento higroscópico e determinar grau de caking da polpa de 

manga em pó; 

• Estudar a estabilidade no que se refere às propriedades físicas e físico-químicas e 

higroscópicas da polpa de manga em pó em diferentes embalagens; 

• Elaborar isotermas de adsorção em diferentes temperaturas da polpa de manga em pó; 

• Aplicar os modelos matemáticos de BET, GAB, Oswin e Henderson nos dados 

experimentais das isotermas de adsorção; 

• Estudar as características da polpa de manga em pó através da microscopia eletrônica 

de varredura. 

• Estudar as propriedades reológicas da polpa de manga em pó. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

3.1 Manga 

 

A manga é uma fruta originária da Ásia com nome cientifico de Mangifera indica 

L. Tem sua polpa empregada na elaboração de doces, purês, fatias em calda ou enlatadas, 

geleias, sucos e néctares, além de poder ser adicionada a sorvetes, misturas de sucos, licores e 

outros produtos. Tendo também importância industrial, destacam-se os subprodutos do 

processamento de manga cascas e sementes pela riqueza nutricional (compostos fenólicos, 

carotenoides, vitamina C e fibra dietética). No entanto suas folhas e seu tronco (madeira), são 

aproveitados na indústria farmacêutica e em madeireiras (JAHURUL et al, 2015; SEBRAE 

NACIONAL, 2015).  

De acordo com os resultados obtidos por Marques et al. (2010) na determinação 

da composição centesimal da manga, a água é o principal constituinte do fruto, 

correspondendo de 82,11% ± 0,21, fator que contribui diretamente para perecibilidade durante 

a pós colheita e as perdas devido ao manuseio inadequado. A segunda maior fração 

corresponde aos carboidratos totais (16,5 %), destacando-se no grupo os açucares não 

redutores como a sacarose, substancia responsável pela doçura da polpa da fruta madura. Os 

lipídios, proteínas e minerais completam a composição centesimal, representando (1,39%). 

A manga também se caracteriza como fonte de compostos bioativos, apresentando 

teores significativos de compostos fenólicos, atividade antioxidante e antimicrobiana  

(ARBOS et al., 2013). Em estudo comparativo com outras frutas (goiaba e mamão) em 

relação à presença de carotenoides, a manga se destaca em sua concentração de β-caroteno, 

importante antioxidante natural (OLIVEIRA et al., 2011).  De acordo com Jahurul et al. 

(2015), polpa da fruta é considerada uma importante fonte de micronutrientes, vitaminas e 

outros fitoquímicos, demonstrando um somatório de compostos vitais ao crescimento, 

desenvolvimento e saúde do corpo. 

As características buscadas pelo produtor dentre as variedades possíveis de 

plantio, segundo Pinto et al. (2000), são alta produtividade, coloração atraente do fruto (de 

preferência vermelha), polpa doce (17º Brix) e pouca ou nenhuma fibra, além da resistência 

ao manuseio e ao transporte para mercados distantes. 

De acordo com Cunha (2000) as áreas que mais se adaptam ao cultivo da 

mangueira são as que têm as estações secas e chuvosas bem definidas. A temperatura ótima 

para crescimento e desenvolvimento situa-se entre 24ºC a 26ºC, pois tanto as temperaturas 
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elevadas como as muito baixas prejudicam o crescimento, o desenvolvimento e a produção da 

planta, afetando até mesmo a qualidade de seus frutos. A umidade também é um fator 

importante pois a alta umidade torna o clima susceptível ao aparecimento de doenças, como 

antracnose. Portanto as áreas ideias são as de umidade inferior a 60%. Os solos preferíveis 

para exploração comercial são os areno-argilosos, soltos, profundos e com boa fertilidade 

natural. Mas a mangueira se mostra resistente a solos ligeiramente ácidos ou alcalinos e a 

presença de lençol freático alto. 

 

3.1.1. Produção e mercado da manga no Brasil 

 

A produção mundial de frutas gira em torno de 800 milhões de toneladas/ano. O 

Brasil é o terceiro colocado no ranking das principais nações produtoras (atrás apenas da 

China e da Índia) (ANUÁRIO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, 2015). A fruticultura 

nacional garante a colheita média de 40 milhões de toneladas de frutas frescas desde 2004, 

com produção recorde em 2011 com 44.955 milhões de toneladas. O País tem presença sólida 

no mercado internacional com pelo menos uma dezena de frutas, destacando-se os citros, a 

maçã, o melão, a manga, o mamão, a banana, o abacaxi e a uva (ANUÁRIO BRASILEIRO 

DE FRUTICULTURA, 2014). 

Nos últimos anos o Brasil apresentou crescimento nas exportações de frutas 

frescas. O melão liderou a lista em volume de vendas no ano de 2014, mas a manga apesar da 

segunda colocação lidera a receita com US$ 163.727 milhões, superando o valor do melão, de 

US$ 151,815 milhões (ANUÁRIO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, 2015). 

Segundo o Instituto Brasileiro de Frutas (IBRAF) (2011a) o México vem se 

mantendo na posição de maior exportador de manga do mundo, com exceção do ano de 2003, 

quando o Brasil ocupou essa posição, com US$ 148,1 milhões exportados. O volume total 

brasileiro exportado no ano de 2010 foi de 119.929 toneladas de manga, e a região do Vale do 

Rio São Francisco é a maior responsável pelas exportações. Essa região apresenta boas 

condições de tecnologia e de infraestrutura, o que não se observa na região produtora paulista.  

A manga é a sexta mais importante fruta brasileira em área colhida com 75,2 mil 

hectares e a terceira em volume de exportação com 124,6 mil toneladas no ano de 2010 

(MAPA, 2011). Os estados de São Paulo, Bahia, Pernambuco e Minas Gerais são os grandes 

produtores nacionais. No ano de 2014, a região do Vale do São Francisco registrou 85% do 

volume nacional exportado da fruta. (ANUÁRIO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, 

2015). 
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No mercado nacional a manga é muito apreciada, sendo comercializada quase que 

exclusivamente na forma in natura, embora também possa ser encontrada industrializada na 

forma de compotas, geleias, sorvetes, néctares, polpas congeladas e sucos concentrados, que 

podem ser reconstituídos e adoçados antes do consumo (DAMIANI et al., 2011). 

O comercio internacional da manga está fortemente influenciado por escolhas 

culturais da população e técnicas dos produtores que escolhem aquelas variedades que melhor 

se encaixam nas suas exigências de produção, processamento e exportação. Apesar de liderar 

as exportações por ter alta produtividade e apresenta uma coloração vermelha intensa e 

atrativa, a cultivar Tommy Atkins apresenta baixa qualidade de polpa em relação ao sabor, 

teor de açúcar (Brix < 17º) e a cor amarelo desbotada (PINTO et al., 2011). 

 

3.1.2. Manga variedade Palmer 

 

São mais de 500 variedades de manga conhecidas, destas, no Brasil, são 

cultivadas cerca de 30 (GOMES, 2010). Dentre as variedades de manga exploradas, 

destacam-se a ‘Tommy Atkins’, a ‘Palmer’, a ‘Kent’ e a ‘Keitt’. A Palmer é caracterizada por 

ser uma variedade semi-anã, de copa aberta, originada na Flórida, apresenta frutos com casca 

de cor roxa quando “de vez” e vermelhos quando maduros. A polpa é amarelada, firme, bom 

sabor (21,6º Brix), com pouca ou nenhuma fibra. As sementes são monoembriônicas e 

compridas. Apresenta boa vida de prateleira, produções regulares e é bem aceita no mercado 

interno. A produção é tardia, permitindo prolongamento do período das safras, e responde ao 

manejo da indução floral com paclobutrazol (fungicida retardante do crescimento vegetal e 

causador de floração precoce) (MONACO, 2015). 

A variedade Palmer tardia em relação à "Tommy Atkins" e à "Haden" e suscetível 

à antracnose, apresentando, entretanto, uma vulnerabilidade ao colapso interno inferior àquela 

constatada nas outras variedades cultivadas em larga escala nas propriedades do Vale do São 

Francisco, sobretudo a "Tommy Atkins". A variedade também apresenta um vigor moderado 

e regularidade na produção. Mesmo sendo uma variedade aceita, normalmente no mercado 

interno para o consumo direto, ela é também aproveitada pelas indústrias de processamento 

para o beneficiamento, o que certamente tem lhe proporcionado um expressivo aumento na 

área cultivada (EMBRAPA., 2004). 
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3.2 Indústria de suco de frutas 

 

De acordo com os pesquisadores Lima e Melo Filho (2011), os sucos de frutas são 

bebidas naturais obtidas pela extração do sumo de frutas limpas, sadias e íntegras com 

qualidade higiênico-sanitária, pasteurizadas ou esterilizadas com adição ou não de açúcar e de 

aditivos químicos. Para elaboração de um suco de qualidade é importante ter conhecimento da 

variedade da fruta, condições edafoclimáticas de cultivo, estádio de maturação da fruta, 

características químicas, forma de colheita e condições de transporte. 

Segundo Araújo (2003), o segmento de sucos de frutas vem apresentando um 

expressivo crescimento, o que instiga diversas empresas a entrar no segmento. São novas 

empresas que decidiram investir no segmento, outras que querem ampliar a participação no 

mercado e algumas já tradicionais do setor de bebidas que estão apostando em inovações na 

sua linha de produtos (variedades prontas para o consumo, sem conservantes, elaborada com 

100% de suco natural, diet e light). 

Industrialmente os sucos de fruta para consumo podem ser classificados em cinco 

categorias variando a tecnologia empregada na sua obtenção e as formas de consumo 

conforme Rosa et al. (2006): 

• Sucos naturais: elaborados diretamente da transformação da própria 

fruta, espremendo-a ou esmagando-a; 

• Sucos em pó: produzidos por um processo de desidratação que retira a 

água presente na fruta. O método permite a conservação da fruta por longos períodos, 

além de poder ser preparado com facilidade; 

• Sucos concentrados: suco natural desidratado a fim de torná-lo mais 

concentrado e denso, reduzindo, assim, o seu volume; 

• Sucos prontos para beber: fabricados mediante a composição do extrato 

de suco, da água e de uma série de aditivos, como edulcorantes, aromatizantes, 

corantes e conservantes, que visam intensificar, conservar e aprimorar as 

características do produto; 

• Sucos de polpa: caracteriza-se pela ausência em sua fabricação de 

qualquer processo químico e industrial para a preservação, máxima possível, de todas 

as propriedades organolépticas das frutas – não perdendo, portanto, suas vitaminas, 

fibras, sabores e a coloração natural – mediante o congelamento da polpa in natura. 
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Segundo dados da ABIR (2011) produção de sucos e néctares teve aumento 

significativo em todas as regiões do Brasil. Relativo ao ano de 2010, a região que mais se 

destacou em volume produzido foi o interior de São Paulo com 127,64 milhões de litros, 

seguido pela Grande SP, com 113,04 milhões de litros e em terceiro lugar, a Região Sudeste, 

com 79,27. A região Nordeste ocupa o sexto lugar com produção de 41,33 milhões de litros. 

O ano de 2010 apresentou crescimento de 14,9% na produção de sucos e néctares em relação 

ao ano anterior, somando 533,08 milhões de litros. 

Um setor de interesse no ramo de suco de frutas são os refrescos em pó. No 

Brasil, segundo a ABIR (2015) no ano de 2014 foi produzido 4.993.326 mil litros, 

apresentando 4,8% de crescimento em relação ao ano anterior. Também houve crescimento 

no consumo per capita desse tipo de produto. No ano de 2014 o consumo somou 24,6 

litros/habitante/ano, com crescimento de 3,9% em relação ao ano anterior. 

Brasil se destaca como exportador de sucos de frutas juntamente com Estados 

Unidos, Espanha e México. O governo brasileiro investe amplamente na publicidade 

internacional de frutas tropicais brasileiras, como uma forma de diversificar a exportação de 

sucos de frutas e, assim, enfrentar comercialmente as dificuldades originárias de barreiras 

culturais. Tal política tem sido um estímulo para que as empresas do setor invistam na 

produção para exportação de sucos de frutas tropicais, como manga, maracujá, caju e goiaba 

(ROSA et al., 2006). 

O estudo comparativo das exportações brasileiras de frutas processadas feito pelo 

IBRAF (2011b) destacou como o produto mais comercializado no ano de 2010 o suco de 

laranja não congelado com 950.541 toneladas, movimentando cerca de 338.397.355 milhões 

de dólares. O segundo e terceiro lugar são ocupados pelos outros sucos de laranja não 

fermentados e sucos de laranja congelados, respectivamente. 

Segundo descrito por Rosa et al. (2006), o mercado interno de suco de frutas 

segue uma tendência mundial que destaca a maior demanda por produtos saudáveis beneficia, 

beneficiando o consumo de sucos no Brasil. Como a imagem dos refrigerantes vem sendo 

vinculada com problemas de obesidade, os sucos – potenciais substitutos próximos – 

encontram amplo espaço para se expandirem na preferência dos consumidores. Os sabores de 

sucos prontos mais vendidos no Brasil são laranja, manga, uva, maracujá e pêssego, 

respectivamente. Considerando a resistência cultural do brasileiro contra qualquer suco não-

natural, a tecnologia das embalagens já garante a conservação dos produtos em seu estado o 

mais próximo possível do natural, preservando as propriedades organolépticas dos sucos. 
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Em pesquisa realizada na cidade de Viçosa (MG) com o objetivo de estabelecer 

perfil de consumidores de sucos industrializados foi possível evidenciar que 32% dos 

entrevistados consumem algum tipo de suco de 3 a 5 vezes por semana, sem demonstrar 

preferência pelo tipo natural ao industrializado. A maioria dos entrevistados declarou o sabor, 

qualidade e validade como critérios extremamente importantes para escolha, sendo mais 

importantes até que a praticidade ao consumo (CARMO; DANTAS; RIBEIRO, 2014). 

 

3.2.1 Suco de manga 

 

O suco de manga, devido à sua grande viscosidade, tem sido comercializado no Brasil 

como suco tropical de manga, que sofre uma diluição durante o processo de fabricação, mas 

que ainda necessita de adição de água e açúcar no momento do consumo. O processamento do 

suco é similar ao da polpa, diferindo na etapa de despolpamento, em que se realiza adição de 

até 5% de água ou suco refinado, respeitando-se os limites estabelecidos pelos Padrões de 

Identidade e Qualidade do produto. O suco geralmente é submetido ao processo de 

enchimento a quente, acondicionado em garrafas de vidro ou de plástico ou em embalagens 

cartonadas quando é processado pelo sistema asséptico (RAMOS et al., 2004) 

A Instrução Normativa Nº 12, de 4 de setembro de 2003, do MAPA, estabelece os 

Padrões de Identidade e Qualidade para Sucos Tropicais, definindo suco tropical de manga 

como a bebida não fermentada, obtida pela dissolução, em água potável, da polpa da manga 

(Mangifera indica, L.), por meio de processo tecnológico adequado, devendo o produto não 

adoçado conter no mínimo 60% de polpa e o adoçado, no mínimo 50% de polpa. Já o néctar, 

define-se como a bebida não fermentada, obtida da dissolução em água potável, da parte 

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

ácidos, devendo conter no mínimo 40% (m/m) de polpa de manga (BRASIL, 2003). 

Contrariando o pensamento popular de que refrescos tem baixo valor nutricional, 

pesquisas realizadas por Clemente et al. (2011) apresentaram as misturas para refresco em pó 

de manga, contendo 1% de polpa de manga desidratada, como fontes consideráveis de ácido 

ascórbico e açúcares redutores. Também, em relação à composição mineral, demonstraram ser 

importantes fontes de cálcio, de sódio e de potássio. 
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3.3 Secagem de alimentos 

 

O processo de secagem é uma operação de transferência de massa envolvendo a 

retirada de água de um sistema sólido ou semissólido. Durante a secagem é necessário um 

fornecimento de calor para evaporar a umidade do material e também deve haver remoção do 

vapor água formado na superfície do material a ser seco. O fornecimento de calor da fonte 

quente para o material úmido é o responsável por promover a evaporação da água do material 

e em seguida a transferência de massa arrastará o vapor formado (PARK et al., 2007). 

Nos alimentos, a água existe sob duas formas: água livre e a água combinada. A 

água livre está presente nos espaços intergranulares e entre os poros do alimento. Também 

conhecida como atividade de água, é um dos fatores mais importantes para a indústria de 

alimentos, pois quantifica a água disponível para o crescimento de microrganismos e reações 

químicas e enzimáticas que podem alterar os alimentos. A água combinada está ligada a 

substratos presentes no alimento, se tornando indisponível para reações químicas. Ao 

contrário da água livre, na maioria dos casos, não pode ser perdida por secagem e nem 

imobilizada por congelamento (CELESTINO, 2010).  

De acordo com Gava (2009) os produtos alimentícios podem ser secos com ar, 

vapor superaquecido, no vácuo, em gás inerte ou pela aplicação direta de calor. O ar é o mais 

usado meio de secagem por causa de sua abundância, conveniência e porque o seu controle no 

aquecimento do alimento não apresenta maiores problemas. O ar conduz o calor ao alimento, 

provocando evaporação da água, sendo também o veículo no transporte do vapor úmido 

liberado do alimento. A velocidade de evaporação da água do alimento, além da velocidade 

do ar, depende de sua área superficial e porosidade numa razão diretamente proporcional. 

Segundo descrito por Celestino (2010), algumas propriedades são perdidas com o 

uso do calor no processo de secagem, principalmente vitaminas, apesar disso algumas 

vantagens lhe são atribuídas: aumento de vida útil do alimento; concentração do valor 

alimentício concentra-se devido à perda de água; facilidade de transporte e comercialização. 

Sendo o produto final leve, compacto e com inalteração de propriedades por longos períodos. 

Durante o processo de desidratação de frutas, o açúcar natural da fruta se concentra 

com a retirada da água, obtendo-se um produto com sabor e cor acentuados. Logo, a 

quantidade de açúcar natural da fruta será determinante para o sabor do produto final. As 

frutas com pouco açúcar fornecem produtos descorados, menos doces e pouco saborosos. As 

frutas muito maduras resultam em produtos de cor escura por causa da produção de pigmentos 
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(melanoidinas) com a exposição ao ar quente de secagem. Esperar-se também oxidação 

parcial de vitaminas hidrossolúveis. (CELESTINO, 2010; GAVA, 2009). 

Pesquisas cientificas relacionadas a secagem de alimentos são realizadas com 

várias finalidades, desde a mais simples, como a diminuição da umidade, até mais complexas. 

Há estudos que testam métodos de secagem diversos para um determinado produto a fim de se 

alcançar o produto final de alta qualidade ou com características de interesse (CAPARINO et 

al., 2012). Buscar o método de secagem que tenha melhor desempenho entre o aumento da 

vida de prateleira e a não decomposição substâncias facilmente perdidas com o calor (DE 

TORRES et al., 2010).   

Testes são realizados inúmeras vezes, variando as condições, para estabelecer a 

concentração e o adjuvante de secagem ideal para cada processo e cada tipo de matéria-prima 

(SAGA; KUMAR, 2014). Após a obtenção do produto em pó, o conhecimento sobre as 

condições de armazenamento é de grande importância para manutenção da qualidade. Como 

por exemplo a determinação das melhores condições do ambiente e de embalagem que proteja 

o produto de interferências externas (JAYA; DAS, 2009; SAGAR; KUMAR, 2014). 

 

3.3.1 Liofilização  

 

A liofilização é um método que se baseia na sublimação da água previamente 

congelada, o processo ocorre em uma câmara de secagem onde a pressão é abaixo do ponto 

tríplice da água (PARK et al., 2007). De acordo com Shofian et al. (2011), a secagem à frio 

seria o método que consegue atingir o mais alto padrão de qualidade no produto seco em 

relação a cor, sabor, textura e aspectos nutricionais. No entanto, seu alto custo de operacional 

e o longo tempo de processo são fatores que minimizam seu uso em escala industrial.  

Modificações indesejáveis relacionadas à secagem tradicional a altas temperaturas 

são contornadas com o uso da desidratação por liofilização: migração de sólidos solúveis para 

a superfície durante a secagem, desnaturação de proteínas, perda de compostos voláteis, 

formação das camadas duras e impermeáveis na superfície, dificuldade de reidratação 

posterior devido aos fatores anteriormente citados (GAVA, 2009).  

Este método é utilizado quando a matéria-prima não pode ser aquecido, mesmo a 

temperaturas baixas, sendo assim o método que menos agride o material, produzindo um 

produto de melhor qualidade dentre todos os outros métodos (PARK et al., 2007). Além das 

mínimas perdas de nutrientes, outra vantagem desse método é a fácil reidratação do produto 

seco (CELESTINO, 2010).  
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A liofilização é indicada para secagem de alimentos que contenham quantidades 

consideráveis de antioxidantes sensíveis ao calor, como tocoferóis, ácido ascórbico, 

carotenoides e compostos fenólicos. O método atua aumentando a vida útil dos alimentos por 

impedir a proliferação de microrganismos e diminuindo a taxa de oxidação lipídica. Sendo 

assim o método que consegue atingir o mais alto padrão de qualidade no produto seco em 

relação a cor, sabor, textura e aspectos nutricionais. No entanto, seu alto custo de operacional 

e o longo tempo de processo são fatores que minimizam seu uso em escala industrial 

(SHOFIAN et al., 2011).  

Para a produção de manga em pó a liofilização alcançou melhores resultados, em 

análise comparativa com a secagem por Refractance Window®, secagem em tambor e 

secagem em spray-dryer. O pó liofilizado apresentou menores perdas de cor devido as baixas 

temperaturas de aquecimento utilizadas e a mais alta porosidade à granel, alcançada com 

impedimento do colapso na superfície e do encolhimento do produto pelo processo de 

secagem por sublimação (CAPARINO et al., 2012). 

A liofilização, por ser um método mais brando de secagem, se apresenta como 

uma boa alternativa na secagem de produtos com necessidade de preservação de substancias 

facilmente perdidas com o calor, como compostos voláteis e polifenólicos. Em estudos de 

secagem da casca de duas variedades de uva (Carménère e Cabernet Sauvignon) pelo método 

de liofilização e secagem em estufa a 60ºC, a secagem à frio se mostrou menos agressiva, 

alcançando maior manutenção dos compostos voláteis e fenólicos ao final do processo 

(TORRES et al., 2010). 

O mesmo se observou na secagem de mamão (verde e maduro) com objetivo de 

estudar o efeito dos tratamentos de secagem, liofilização e secagem em forno, em relação a 

compostos polifenólicos e antioxidantes. O aquecimento suave da secagem pelo frio auxiliou 

na manutenção e aumento da quantidade de compostos bioativos (taninos e flavonoides), se 

mostrando o método mais eficaz (ANNEGOWDA et al., 2014)  

 

3.3.2 Adjuvantes de secagem  

 

De acordo com Lavoyer (2012) o uso de aditivos (adjuvantes de secagem) tem por 

objetivo facilitar o processo de secagem, melhorar a qualidade do produto final (tempo de 

prateleira, por exemplo) e reduzir custos de processos. Diversos produtos além de amidos e 

dextrinas podem ser utilizados como adjuntos de secagem de polpas de frutas por atomização, 

liofilização, leito de jorro... etc. Entre os aditivos de amido e derivados, podemos citar: 
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amidos modificados, féculas, pirodextrinas ou dextrinas ácidas, dextrinas enzimáticas, 

maltodextrinas, ciclodextrinas e xaropes. 

Os carboidratos são os materiais mais utilizados devido à sua capacidade de se 

ligar a compostos de sabor, além de sua diversidade e baixo custo. A goma arábica é 

considerada como um excelente material devido à sua solubilidade, baixa viscosidade, boas 

propriedades emulsificantes, sabor suave e alta estabilidade oxidativa. O amido é um material 

bastante utilizado por ser abundante e barato, possuindo também boas propriedades 

mecânicas. Mas por ser um material com alta viscosidade, muitas vezes é aplicada a técnica 

de dextrinização do amido a fim de diminuir sua viscosidade e aumentar sua solubilidade em 

água. Devido à sua baixa viscosidade a altas concentrações, as maltodextrinas têm sido 

estudadas como possíveis substitutos para a goma arábica. Os amidos modificados são 

materiais de baixa viscosidade e alta solubilidade em água, o que permite seu uso em maiores 

concentrações que a goma arábica (AZEREDO, 2005). 

A escolha do material a ser utilizado deve levar em consideração uma série de 

fatores, como: propriedades físicas e químicas da matéria-prima (porosidade, solubilidade 

etc.) e do adjuvante (viscosidade, propriedades mecânicas, transição vítrea, capacidade de 

formação de filme etc.), compatibilidade entre os materiais, mecanismo de controle do 

processo e fatores econômicos. O adjuvante utilizado deve ser insolúvel e não reativo com o 

material a ser seco (AZEREDO, 2005). 

Uma aplicação de crescente interesse industrial é o uso de adjuvantes na produção 

de sucos de frutas em pó. Os sucos de frutas são produtos de alta demanda no mercado 

mundial, e sua produção sob a forma de pós tem sido muito visada. Entretanto, a alta 

higroscopicidade e a natureza termoplástica desses pós acarretam problemas como adesão às 

paredes do secador e aglomeração. Por conter alto teor de açúcares, as polpas de fruta são 

propícias a caramelização durante a secagem, inviabilizando o processo. No caso, o adjuvante 

mais adequado é a maltodextrina por apresentar além do baixo custo, apresenta baixa 

higroscopicidade, evita a aglomeração das partículas; possui efeito antioxidante e retém os 

voláteis na faixa de 65 a 80% (AZEREDO, 2005; OLIVEIRA et al., 2006). 

A incorporação de maltodextrina a polpa reduz sua capacidade de absorção de 

água do pó, devido à sua natureza menos higroscópica. De acordo com pesquisas de Canuto, 

Afonso e Costa (2014) com adição de maltodextrina à polpa de mamão para realização de 

secagem pelo frio (liofilização), observou-se aumento no teor de água na monocamada, mas 

com diminuição nas características higroscópicas do pó. O uso do adjuvante demonstrou 
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efeito positivo na liofilização da polpa de mamão, com melhoria na estabilidade em pó e 

diminuição da higroscopicidade. 

A diminuição na proporção de sólidos solúveis de baixo peso molecular nos pós 

que contêm maltodextrina reduz o efeito da água como solvente. Esse efeito é responsável 

pelo aumento acentuado da capacidade de retenção de água do material, aumentando a 

mobilidade molecular e a capacidade de reação do substrato. A avaliação do teor de umidade 

da monocamada fornece informação sobre a quantidade de água que é fortemente adsorvido 

na superfície do material, característica que está relacionada com a estabilidade dos alimentos 

(FABRA et al.,2011). 

Em análise das isotermas de adsorção de polpa de maracujá liofilizada utilizando 

como adjuvantes de secagem goma arábica e maltodextrina as amostras apresentaram 

pequenas diferenças no teor de umidade de equilíbrio. Tornando possível a recomendação do 

uso da maltodextrina para desidratação da polpa, uma vez que é um material menos 

dispendioso e mais disponível (CATELAM; TRINDADE; ROMERO, 2011). 

 

3.4 Isotermas de sorção 

 

De acordo com Lavoyer (2012) isotermas de sorção de água é uma relação de 

equilíbrio que vincula a capacidade de retenção de água por alimentos sólidos em função da 

atividade de água (aw) ou da umidade relativa (UR%) de seu armazenamento em uma 

temperatura constante, sendo de fundamental importância no estudo da conservação de 

alimentos desidratados. Conhecer o comportamento higroscópico e construir as a isotermas de 

adsorção auxilia a prever melhores condições de conservação, desenvolver embalagens 

adequadas, conhecer o teor umidade de equilíbrio e conhecer as características físicas e físico-

químicas dos produtos (ANSELMO, 2006). 

O comportamento das isotermas depende de muitos fatores, incluindo a 

composição química do alimento, o estado físico-químico dos ingredientes e estrutura física. 

Se a umidade foi absorvida pelo produto, as isotermas são chamadas de isotermas de 

adsorção, caso contrário, são chamadas de isotermas de dessorção. Na Figura 1 pode ser 

observada a região A que corresponde à adsorção de camadas adicionais sobre a monocamada 

e a região B, que corresponde à condensação da água nos poros do produto. Nesta mesma 

figura, pode ser observado também o fenômeno de histerese, que é quando a quantidade de 

água adsorvida pelo produto é menor que a quantidade de água dessorvida, e o caminho do 
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produto quando perde água se difere de quando o mesmo ganha água (devido às interações 

físicas da água com os capilares da estrutura dos produtos) (LAVOYER, 2012). 

 

Figura 1 - Isotermas de adsorção e dessorção de umidade. 

 

Fonte: Adaptado de Brunauer et al. (1940).  

 

O autor Andrade et al. (2011) de acordo com Brunauer et al. (1940) classifica as 

isotermas em cinco grupos de acordo com sua forma e os processos (FIGURA 2): 

• Tipo I - Langmuir e/ou isotérmicas semelhantes que apresentam um 

aumento na atividade característica relacionada com água para aumentar o teor de 

humidade; a primeira derivada desta trama aumenta com o teor de umidade e as curvas 

são para cima convexas. Este tipo de absorção isotérmica é geralmente aplicável no 

processo de enchimento da camada monomolecular de água na superfície interna de 

um material. 

• Tipo II - Isotérmicas de sorção sigmoidal, em que as curvas são 

côncavas para cima, levando em conta, assim, a existência de camadas múltiplas na 

superfície interna de um material. 

• Tipo III - Isotérmica de Flory-Huggins, é responsável por um solvente 

ou plastificante, tal como glicerol acima da temperatura de transição vítrea. 

• Tipo IV - Descreve a adsorção de um sólido hidrófilo que incha até que 

seja alcançado um máximo de hidratação local. 
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• Tipo V - Isotérmica de Brunauer-Emmett-Teller (BET) adsorção em 

multicamadas, é o observado na adsorção de vapor de água em carvão. 

 

Figura 2 - Isotermas descritas por Burnauer et al. (1940). 

Fonte: Brunauer et al. (1940). 

 

As isotermas de sorção de umidade da maioria dos alimentos apresentam-se não 

linear, geralmente no formato sigmoidal, sendo classificadas como do tipo II. Alimentos ricos 

em componentes solúveis como açúcares, apresentam comportamento do tipo III 

(MARTINELLI, 2008). 

 

3.5 Modelos matemáticos para isotermas de sorção 

 

Para os produtos alimentares os dados da relação entre o teor de umidade de 

equilíbrio de um produto e sua atividade de água a temperatura constante (isotermas) podem 

ser determinada por meio de três técnicas de medição diferentes: manométricos, 

higrométricos ou gravimétricos (LAVOYER, 2012; ANDRADE et al. 2011).  

De acordo com Andrade et al. (2011) nos métodos manométricos a pressão de 

vapor de água é medida quando se está em equilíbrio com uma amostra a um dado teor de 

umidade. Nos métodos higrométrico, a umidade relativa de equilíbrio com uma amostra a um 

determinado teor de umidade é medida. O método gravimétrico consiste em colocar o 

material seco (adsorção) ou in natura (dessorção), em contato com diversas umidades 

relativas conhecidas, até atingir o equilíbrio e, subsequentemente, determinar a umidade das 

amostras, através do método padrão recomendado para cada produto (LAVOYER, 2012). 
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Em literatura existe mais de 270 modelos matemáticos a fim de avaliar o conteúdo 

de umidade nas isotermas de sorção, utilizando dois ou mais parâmetros como constantes 

(LAVOYER, 2012). Esses modelos têm objetivo de expressar matematicamente a relação 

entre a atividade de água dos alimentos e seu teor de umidade explicando cada uma das três 

zonas da isoterma de sorção de umidade (ANDRADE et al., 2011). 

Apesar das dificuldades apresentadas pelas equações teóricas, algumas 

considerações termodinâmicas são indispensáveis. Uma das importantes aplicações das 

equações de isotermas é a energia de ligação de água que é traduzida na energia de adsorção. 

A outra importante consideração é acerca dos valores de monocamada molecular de água, que 

indicam a relação com as reações químicas que determinam a deterioração dos materiais 

biológicos, através das áreas expostas da matriz sólida (PARK et al., 2007). 

Vários modelos matemáticos têm sido propostos para descrever isotérmicas de 

sorção. Algumas delas foram desenvolvidas com uma base teórica para descrever mecanismos 

de adsorção, outros são apenas empíricos ou uma simplificação dos modelos mais elaborados. 

Em algumas faixas de atividade de água, isotermas de sorção podem ser aproximadas para 

equações lineares. Há algumas equações semi-empíricas com dois ou três parâmetros de 

ajuste para descrever isotermas de sorção de umidade (ANDRADE et al., 2011). 

Estudos realizados com as isotermas de adsorção polpa de manga em pó da 

variedade Tommy Atkins submetidas ao processo de liofilização demonstraram melhor 

adequação ao modelo de GAB (alimentos em ampla faixa de aW) com menores valores de 

erros médios e altos coeficientes de correlação. O comportamento das isotermas se 

caracterizou como do tipo III (isoterma de Flory-Huggins) (MOREIRA et al., 2013). 

 

3.5.1 Modelo de BET (Brunauer, Emmet e Teller) 

 

A equação BET é o modelo mais amplamente utilizado em sistemas alimentares, 

foi proposto pela primeira vez por Brunauer et al., (1938). Ela representa um marco 

fundamental na interpretação das isotérmicas de sorção de multicamadas de vapor e gases, em 

particular os tipos II e III. Ele também é um método eficaz para estimar a quantidade de água 

ligada em locais polares específicas dos sistemas alimentares desidratadas (ANDRADE et al., 

2011).  

Embora a teoria esteja baseada em algumas considerações que não são aplicáveis 

para a maioria dos materiais alimentícios, o modelo BET linearizado considerando infinito o 

número de camadas moleculares mostrado na Equação 4, proporcionando uma ferramenta útil 
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na análise de isotermas em alimentos, com bons resultados em faixas de atividade e 0,1 e 0,5. 

Sendo essa faixa suficiente para obter o valor da monocamada (SOUZA, 2007). 

De acordo com Lavoyer (2012), esse modelo é expresso na Equação 1.  

 

𝑋𝑒𝑞 =  
(𝑋𝑚.𝐶.𝑎𝑊).(1−(𝑛 + 1).𝑎𝑊

𝑛 + 𝑛.𝑎𝑊
𝑛 + 1)

(1 − 𝑎𝑊).(1 +(𝐶 − 1).𝑎𝑊 − 𝐶.𝑎𝑊
𝑛 + 1)

      [Eq. 1] 

Na qual: 

Xeq = teor de umidade de equilíbrio; 

aw = atividade de água;  

Xm = teor de umidade na monocamada molecular; 

C = constante de BET relacionada ao calor de sorção, sendo 

 

𝐶 = 𝑘 exp (
∆𝐻𝐵𝐸𝑇

𝑅𝑇
)         [Eq. 2] 

Sendo: 

k = constante da equação  

ΔHBET = calor de sorção total do modelo 

T = temperatura (K) 

 

 Esta equação tem dois aspectos importantes: quando n = 1, ela se reduz à 

equação de Langmuir (Equação 3) e quando n tende ao infinito, ela se reduz à equação de 

BET linearizável (Equação 4): 

 

𝑋𝑒𝑞

𝑋𝑚
=  

𝐶.𝑎𝑊

1 + 𝐶.𝑎𝑊
          [Eq. 3] 

 

𝑎𝑊

(1− 𝑎𝑊).  𝑋𝑒𝑞
=  

1

𝑋𝑚 .  𝐶
 +  

𝑎𝑊 .  (𝑐−1)

𝑋𝑚 .  𝐶
       [Eq. 4] 

 

3.5.2 Modelo de GAB (Gugghenheim, Anderson e de Boer) 

 

Gugghenheim, Anderson e de Boer estenderam as teorias de adsorção física de 

BET, resultando numa equação triparamétrica (Xm, C e n), que permite um melhor ajuste dos 

dados de sorção dos alimentos até a atividade de água de 0,9. A equação de GAB (Equação 5) 

é escrita como:   
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𝑋𝑒𝑞 =  
𝑋𝑚.𝐶.𝑘.𝑎𝑊

(1 − 𝑘.𝑎𝑊) .  (1 − 𝑘.𝑎𝑊 + 𝐶.𝐾.𝑎𝑊)
       [Eq. 5] 

 

Onde C e k são constantes de adsorção (Equações 6; 7) relacionadas com as 

interações energéticas entre as moléculas da monocamada e as subsequentes, num dado sítio 

de sorção. Quando k = 1, a equação de GAB fica reduzida à equação de BET linearizada para 

n infinito. (PARK et al., 2007).  

 

𝐶 = 𝑘 exp (
𝐻𝑚− 𝐻𝑛

𝑅𝑇
)         [Eq. 6] 

Em que:  

Hm = calor total de sorção da primeira camada  

Hn= calor total de sorção das multicamadas  

R = constante universal dos gases  

T = temperatura (K)  

k = constante da equação 

 

𝑘 =  𝑘0 𝑒𝑥𝑝 (
λ− 𝐻𝑛

𝑅𝑇
)         [Eq. 7] 

Em que:  

k0 = constante da equação  

λ = calor de condensação da água pura (kJ/mol)  

Hn = calor total de sorção das multicamadas 

 

O modelo de GAB é utilizado devido às suas bases teóricas, que descrevem o 

comportamento de sorção em uma ampla gama de aW (0-0,9). Assim, verifica-se ser adequado 

para a análise de mais de 50% de frutos, carne e vegetais (ANDRADE et al., 2011). 

 

3.5.3 Modelo de Oswin 

 

É um modelo empírico desenvolvido por Oswin (1946). O modelo baseia-se na 

expansão matemática para curvas de formato sigmoidal. Apresenta algumas vantagens sobre 

os modelos cinéticos de BET e GAB, pois inclui apenas duas constantes de fácil linearização 

(ANDRADE et al., 2011; PARK et al., 2007). Descrita na Equação 8:  
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𝑋𝑒𝑞 = 𝑎 (
𝑎𝑊

1− 𝑎𝑊
)

𝑏

         [Eq. 8] 

Sendo:  

a e b - parâmetros de ajuste. 

 

3.5.4 Modelo de Henderson 

 

Um dos modelos mais usados para a predição de isotermas é a equação empírica 

de Henderson (Equação 9), desenvolvida em 1952. Apresenta dois parâmetros que podem 

descrever o comportamento de alimentos em larga faixa de atividade de água, como cereais e 

frutas (PARK et al., 2007). 

 

𝑋𝑒𝑞 =  (
−𝐿𝑛 (1− 𝑎𝑊)

𝑏
)

1
𝑎⁄

        [Eq. 9] 

Sendo:  

a e b - parâmetros de ajuste. 

 

3.6 Higroscopicidade  

 

A água é um dos mais importantes componentes dos alimentos, afetando todas as 

suas propriedades físicas. A forma como a água afeta a natureza física e as propriedades dos 

alimentos é complicada devido à interação entre a água e o meio, o que envolve a estrutura 

física, bem como a composição química dos diversos solutos incluindo polímeros e colóides 

ou partículas dispersas (PARK et al., 2001). 

A água pode estar ligada por retenção em pequenos poros capilares, por soluções 

em paredes de células ou de fibras, por soluções homogêneas no sólido, ou por adsorsão física 

ou química nas superfícies sólidas. Portanto, os materiais biológicos são materiais 

higroscópios (PARK et al., 2007). No caso de pós de frutas, os açúcares (sacarose, glicose e 

frutose) são responsáveis por fortes interações com a molécula de água em razão dos 

terminais polares presentes nessas moléculas (SOUZA, 2007).  

Segundo Souza (2007) a higroscopicidade é a propriedade do material de adsorver 

a umidade da atmosfera que o circunda. Dependendo do tipo de produto alimentício, essa 

propriedade pode ser benéfica, como no caso de pães e bolos, ou prejudicial, como no caso 

das balas, açúcares e preparados sólidos.  
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A temperatura de secagem é um fator determinante das propriedades físico-

químicas do pó, principalmente a higroscopicidade. Estudos realizados por Santhalakshmy et 

al. (2015) com pó de Jambolão com (25% de maltodextrina) demonstraram que os produtos 

obtidos a partir de temperaturas mais elevadas de secagem em spray-dryer apresentam teores 

de umidade e higroscopicidade mais elevados do que em processos conduzidos em 

temperaturas mais amenas. Os resultados evidenciam que o teor de umidade é diretamente 

relacionado com a higroscopicidade, logo que os valores de higroscopicidade aumentam com 

o aumento da umidade do pó. 

O uso de adjuvantes de secagem auxilia na redução da higroscopicidade, sendo 

utilizado em extratos com alta concentração de açucares de baixo peso molecular e ácidos 

orgânicos. Valenzuela e Aguilera (2014) em estudo com “Couro” de maça obtido a partir da 

secagem de purê adicionados de maltodextrina obtiveram redução na higroscopicidade em 

variadas condições de umidade relativa. A amostra controle (0% de maltodextrina) 

apresentaram maiores valores de higroscopicidade do que todas as concentrações testadas. O 

conhecimento sobre absorção de umidade do produto se tornam uteis para resolução de 

problemáticas práticas, como escolha do material de embalagem e condições de 

armazenamento.    

A liofilização e a atomização, nos dias atuais, são o método de secagem que 

alcançam melhores resultados relacionados a higroscopicidade. Em pesquisa com secagem de 

purê de maçã, comparado com as secagens em forno de convecção e por ar quente, o pó 

lifiolizado absorveu menos de água após um tempo pré-determinado, se colocando atrás 

apenas dos resultados obtidos na liofilização do purê de maçã adicionado de maltodextrina.  

Conforme o esperado, os resultados foram otimizados com o aumento da concentração do 

adjuvante e consequente redução da absorção de água (JAKUBCZYK; OSTROWSKA‐

LIGEZA; GONDEK, 2010).  

Relacionado ao pó de manga em análise comparativa entre os métodos de 

secagem por Refractance Window®, liofilização, secagem em tambor e em spray-dryer, 

Caparino et. al. (2012) obtiveram os menores resultados de higroscopicidadade com a 

aplicação da atomização, seguido pela liofilização. O método de atomização em spray-dryer 

apresenta essa vantagem, mas também grandes perdas em relação a cor e teor alguns 

componentes como β-caroteno, dando abertura a critérios positivos para escolha pela 

liofilização. 

De acordo com Alves (2007), a higroscopicidade em pós de frutas é uma das 

propriedades de maior importância industrial e comercialmente, pois, reflete no setor de 



36 
 

embalagens (auto aglomeração e perda de fluidez) e também está relacionada a estabilidade 

química, física e microbiológica destes produtos. Fazendo-se, assim, necessário o 

conhecimento do comportamento higroscópico do pó trabalhado e as variáveis que o 

influenciam.  

A liofilização proporciona produtos secos com uma estrutura porosa e amorfa. 

Produtos com característica amorfa são metaestáveis e tendem a tornar-se higroscópicos. Os 

açúcares são os principais responsáveis pela elevada higroscopicidade dos pós de fruta, e os 

açúcares redutores, especialmente a frutose, são mais higroscópicos do que a sacarose. No 

entanto a adição de maltodextrina, açúcar não-redutor, diminui a higroscopicidade do pó 

(CONCEIÇÃO, FERNANDES E RESENDE, 2016).  

A disposição molecular no sólido amorfo não é totalmente aleatória, como na fase 

gasosa, mas apresenta uma ordem molecular de curto alcance semelhante à do cristalino 

(FIGURA 3). De acordo com alguns modelos, um sólido amorfo tem regiões distintas (por 

exemplo, α e β), que têm diferentes densidades e comportamentos diante aplicação de calor. A 

forma amorfa de um material representa o estado sólido mais energético e proporciona 

vantagens em termo de taxa de dissolução e biodisponibilidade. No entanto, tem menor 

estabilidade física em comparação com cristais (EINFALT, PLANINSEK E HROVAT, 

2013). 

 

Figura 3 - Representação esquemática da estrutura de um sólido amorfo e cristalino. 

 

Fonte: Einfalt, Planinsek e Hrovat (2013). 
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3.7 Grau de caking 

 

Caking de pós alimentícios muitas vezes provoca a mudança na solubilidade, 

aumento da oxidação lipídica e atividade enzimática, perda de sabor e crocância, deterioração 

da qualidade organoléptica e vida de prateleira. Para os consumidores, a aglomeração de 

produtos em pó é um sinal de falta de segurança e má qualidade. Essa aglomeração está 

associada com a absorção de água e sua redistribuição nos pós durante o processamento e 

armazenamento (CHUNG et al., 2000). 

De acordo com Medeiros et al. (2006) a presença de água em um pó pode afetar 

significativamente a sua fluidez e propriedades aglomerantes. Para muitos alimentos em pó, 

existe um valor de umidade relativa (umidade relativa crítica) a uma dada temperatura acima 

da qual o pó sofrerá “caking”, e esta é geralmente muito prejudicial para a fluidez do pó.  

Vários fatores são responsáveis pelo grau ou tempo de caking, alguns referentes 

às condições ambientais de armazenamento como: temperatura, umidade relativa, e força de 

compactação. Outros são inerentes às características próprias do produto, como: sua 

composição química, forma e tamanho das partículas, e teor de água (CALORI et al., 1997).  

Os adjuvantes de secagem são utilizados na obtenção de pós como anti-

aglomerantes. A maltodextrina e o fosfato tricálcico foram utilizados na secagem de bael para 

redução do teor de aglomeração do pó. Após testes alcançou-se 25% e 15%, respectivamente, 

de quantidade ótima, com manutenção de caraterísticas em armazenamento por 6 meses em 

baixas temperaturas e 4 meses a temperatura ambiente (SAGAR; KUMAR, 2014). 

Estudos realizados por Fontes et al. (2014) com sucos prebióticos em pó de frutas 

diversas (abacaxi, melão e laranja) obtidos em spray-dryer sem variação na porcentagem de 

maltodextrina, apresentou diferentes teores de aglomeração. Demonstrando que não só a 

utilização do adjuvante e a quantidade de açúcares interferem nas propriedades do pó, mas 

também as diferenças particulares nas características estruturais das matérias-primas 

estudadas (FONTES et al., 2014; JAYA; DAS, 2009).   

O fenômeno de aglomeração está relacionado a absorção de água em pós com alto 

teor de açucares, justificando seu alto índice em pós de frutas. Estudos realizados por Endo et 

al. (2007) objetivando-se a determinação da vida de prateleira de maracujá em pó com e sem 

açúcar, observaram maior incidência de caking no pó adoçado. O aumento da temperatura de 

armazenamento foi outro fator que acentuou o processo de caking, tendo o suco em pó 

adoçado armazenado a 40ºC alcançado valores maiores que as temperaturas mais baixas. 
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Elevadas temperaturas aumentam a absorção de água e facilitam a dissolução dos açucares, 

com posterior cristalização. 

O caking e a aglomeração de pós alimentícios são fenômenos que limitam a 

utilização do produto, tendo como principal causa a presença da água que atua induzindo a 

plastificação na superfície da partícula (SELVAMUTHUKUMARAN; KHANUM, 2014). 

Pesquisas têm considerado a aderência e colapso de pós como uma manifestação do fenómeno 

físico que está relacionado com o processo de transição vítrea. A formação de pontes entre as 

partículas requer plastificação da superfície de partícula e o contato entre as partículas 

plastificadas. Tanto o efeito de plastificação e do contato interpartículas são uma função da 

viscosidade, o que muda dramaticamente em torno da temperatura de transição vítrea (Tg) 

(CHUNG et al., 2000).  

 A maioria dos pós de frutas apresentam em sua composição altos teores de 

açucares e ácidos orgânicos, moléculas que apresentam baixos valores de temperatura de 

transição vítrea. Devido a isso, o pó sem a adição de adjuvantes de secagem apresenta 

característica pegajosa, ressaltando a necessidade do uso de anti-aglomerantes na secagem de 

frutas para reduzir a higroscopicidade da mistura e com isso a absorção de água (JAYA; DAS, 

2009).  

 

3.8 Propriedades reológicas dos pós 

 

O conhecimento das propriedades de fluxo de um pó é necessário para projetar 

silos e outros equipamentos de manuseio de sólidos a granel de forma que não ocorram 

problemas de fluxo (obstruções de fluxo, segregação, fluxo irregular, inundações, etc.). Além 

disso, são necessárias informações quantitativas sobre a fluidez de produtos a granel, como 

parte de testes comparativos (por exemplo, efeito de agentes de fluxo ou outras adições no 

comportamento de fluxo) e controlo de qualidade (SCHULZE, 2006). 

Variável de grande relevância para a compreensão do comportamento de produtos 

em silos, é a chamada função fluxo (FF). Lopes Neto e Nascimento (2013) comentam que a 

função fluxo (FF) serve para estimar a capacidade dos sólidos em fluir por gravidade. 

Segundo Schulze (2006) a capacidade de fluxo de um sólido a granel é caracterizada 

principalmente pela sua resistência a tensão inconfinada de deslizamento, σc, em função da 

tensão de consolidação, σ1 e do período de armazenamento, t, podendo ser classificada 

conforme a Figura 4.  
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Figura 4 - Função Fluxo e as linhas de fluidez. 

 

Fonte: Schulze (2006). 

 

Usualmente, o índice de função fluxo (ffc), razão entre a tensão de consolidação 

principal, σ1, com a tensão inconfinada de deslizamento, σc, é utilizado para caracterizar a 

fluidez numericamente. Tabela 1 traz a classificação usada por Jenike (1964) para definir o 

comportamento do fluxo. 

 
Tabela 1 - Classificação do tipo de fluxo de produtos sólidos armazenáveis. 

Tipo de fluxo Índice de Fluxo - ffc 

Sem fluxo ffc < 1 

Muito coesivo 1 < ffc < 2 

Coesivo 2 < ffc < 4 

Fácil 4 < ffc < 10 

Livre ffc > 10 

Fonte: Jenike (1964).  

 

Dentre os principais obstáculos enfrentados pelas indústrias que manuseiam 

produtos granulares e pulverulentos se destacam a formação de arcos coesivos capazes de 

restringir, parcial ou completamente, a descarga cuja ocorrência está intrinsecamente 

relacionada às geometrias dos silos e das tremonhas, às propriedades físicas e de fluxo dos 

produtos sólidos e condições ambientais, tais como pressão, temperatura e umidade relativa 

(LOPES NETO e NASCIMENTO, 2013).  

Segundo Cannavacciuolo et al. (2009) pós finos e coesivos podem descarregar 

com alguma dificuldade a partir de silos e tremonhas devido à presença de interações 

dinâmicas tanto de gás sólido como de sólido e sólido. As interações dinâmicas de gás-sólido, 

de fato, podem gerar gradientes de pressão de gás opostos ao fluxo de sólidos dificultando o 

escoamento. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Local de execução do projeto 

 

O projeto foi executado no Laboratório de Controle de Qualidade e Secagem de 

Alimentos (LACONSA) do Departamento de Tecnologia em Alimentos (DETAL) do Centro 

de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Ceará – Campus do Pici. 

 

4.2 Matéria prima 

 

As mangas maduras in natura da variedade Palmer foram adquiridas na Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) Semiárido localizada em Petrolina - PE. 

Ao chegarem na planta piloto da EMBRAPA Agroindústria Tropical em Fortaleza - CE, as 

mangas foram recepcionadas e selecionadas, com a finalidade de separar possíveis frutos 

verdes ou fermentadas das sadias, uniformes e sem defeitos. Os frutos foram lavados em água 

corrente, para eliminar sujidades e demais contaminantes físicos que possam estar presentes. 

Após o processamento as polpas de manga foram mantidas em câmara de congelamento -

20ºC até a realização das análises.  

 

4.3 Caracterização físico-química da polpa e do pó 

 

As análises físico-químicas da polpa de manga integral foram realizadas a partir do 

descongelamento da polpa de manga in natura. Todas as análises foram realizadas em 

triplicata e os resultados analisados pelo teste de diferença de Tukey a 5% de significância. 

A caracterização físico-química da polpa integral compreendeu as análises: 

 

4.3.1 Umidade 

 

A análise de determinação do teor de umidade foi realizada com 

aproximadamente 1 grama de amostra em balança de infravermelho série ID-V1.8 modelo 

ID50 na temperatura de 105 ºC com significância de 0,05 %. 
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4.3.2 pH 

 

A determinação do pH foi realizada pelo método potenciométrico, com pHmetro, 

previamente calibrado com soluções-tampão de pH 4,0 e 7,0. Para análise do pó realizou-se 

diluição 1:10 (pó: água destilada) e os valores finais corrigidos de acordo com a diluição. 

Equipamento da marca Quimis, modelo 04000 AS (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 2008). 

 

4.3.3 Acidez total titulável 

 

A determinação acidez total titulável foi realizada segundo descrito na 

metodologia do Instituto Adolfo Lutz (2008). O resultado foi determinado por método 

acidimétrico utilizando-se uma solução tampão padronizada de NaOH 0,1 N e indicador 

fenolftaleína 1%. Os resultados foram expressos em porcentagem de ácido cítrico e calculados 

por meio da Equação 10. 

 

% 𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 =  
𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑜 á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑥 𝐹𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑜 𝑁𝑎𝑂𝐻 𝑥 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑁𝑎𝑂𝐻 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 (𝑚𝑙) 𝑥 10

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 (𝑔)
  [Eq. 10] 

 

4.3.4 Sólidos solúveis totais  

 

O teor de sólidos solúveis foi determinado por refratometria expressa em grau ºBrix, 

com correção de temperatura por meio de tabela proposta pelo Instituto Adolfo Lutz (2008). 

Para análise do pó realizou-se diluição 1:10 (pó: água destilada) e os valores finais corrigidos 

de acordo com a diluição.  

 

4.3.5 Açucares totais e redutores 

 

A determinação de açucares foi realizada seguindo o método descrito pelo 

Instituto Adolf Lutz (2008). Este método baseia-se na redução do cobre em solução cúprica 

(soluções de Fehling A e B) pelos açúcares. 
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4.3.6 Ácido Ascórbico 

 

A determinação do teor de ácido ascórbico foi realizada através de titulação com o 

indicador 2, 6- diclorofenolindofenol, conforme descrito pela AOAC (1997), onde foi 

utilizado 2g de amostra para diluição em balão de 100 ml de ácido oxálico. Uma alíquota de 5 

ml da mistura foi titulada com o indicador DFI até o aparecimento de coloração rosa. 

 

4.3.7 Determinação de cor 

 

A determinação dos parâmetros de cor foi realizada utilizando-se colorímetro da 

marca Konica Minolta spectrophotometer, modelo CR-410, sendo os resultados expressos no 

sistema CIE LAB de cor (FIGURA 5), onde L* indica a luminosidade (que vai do negro ao 

branco) e a* e b* são as coordenadas de cromaticidade (+a* = vermelho; -a* = verde; +b* = 

amarelo; -b* = azul).  

 

Figura 5 - Coordenadas do sistema CIE lab de cor. 

 

Fonte: Hunter Lab (1976) 

 

4.3.8  Atividade de água 

 

A atividade de água foi determinada utilizando-se o aparelho Aqualab 4TEV da 

Decagon Devices, calibrado com água destilada, na temperatura ambiente de 25ºC. Foram 

seguidas as indicações do fabricante. Este aparelho usa o método da temperatura do ponto de 

orvalho por resfriamento e condensação em espelho, para determinar a atividade de água. 
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4.4 Delineamento experimental 

 

O delineamento experimental foi realizado com o propósito de se obter o ponto ótimo 

para a secagem por liofilização da polpa de manga da variedade Palmer, de acordo com as 

variáveis determinadas, e a partir deste ponto ótimo ser produzido pó em quantidade 

suficiente para a caracterização e avaliação da estabilidade. 

Devido conhecimentos sobre as condições de trabalho do equipamento, o 

delineamento adotado foi inteiramente casualizado em esquema fatorial 2 X 4 (2 tempos de 

secagem e 4 concentrações de maltodextrina), sendo três repetições por tratamento, em cada 

concentração utilizada, totalizado 24 observações. As 24 situações possíveis foram 

submetidas a análises de rendimento, umidade, cor, vitamina C e higroscopicidade para que 

seus resultados sejam avaliados como critérios de escolha da melhor combinação de 

tratamento para posterior estudo de estabilidade. 

Antes das secagens foi adicionado maltodextrina (DE 20) às polpas de manga 

previamente descongeladas em proporções de 10%, 20% e 30% em massa. A escolha das 

proporções do adjuvante de secagem ocorreu devido a pesquisa em literatura na área de 

secagem de frutas e, principalmente, experiencia relacionada a trabalhos desenvolvidos no 

Laboratório de Controle de Qualidade e Secagem de Alimentos da UFC. Após 

homogeneização, foram submetidas às secagens em dois tempos diferentes (24 e 30 horas), 

conforme Tabela 2, e o pó obtido foi acondicionado em embalagem laminada. 

 

Tabela 2 - Níveis do delineamento da secagem de polpa de manga por liofilização. 

Variáveis Níveis 

Tempo de Liofilização (horas) 24 horas 30 horas 

Concentração de Maltodextrina (%) 0% 10% 20% 30% 0% 10% 20% 30% 

Fonte: A autora (2016). 

 

Os resultados obtidos serão analisados através de análise de variância (ANOVA) 

para determinar se há diferenças entre as amostras e Teste de Tukey à 95% de confiança para 

determinação de diferença entre as médias. 
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4.5 Liofilização  

 

Para o processo de liofilização, as polpas foram previamente dispostas em 

bandejas de aço inox (18 cm de diâmetro) para que se formasse uma lâmina de produto 

congelado com temperatura de até -40ºC e então, posteriormente, encaminhadas ao 

liofilizador. Foi utilizado aproximadamente 100g de amostra em cada bandeja na 

concentração 0% e 10% de maltodextrina e aproximadamente 50g de amostra nas bandejas de 

concentração 20% e 30% de maltodextrina, resultando em uma camada de + 1 à 2cm de 

espessura.  

As diferenças nas quantidades utilizadas de amostra são decorrentes da 

dificuldade de secagem das concentrações de maior quantidade de maltodextrina (20% e 

30%) observadas em testes experimentais realizados anteriormente ao delineamento 

experimental. O equipamento utilizado foi um liofilizador da marca Liotop modelo L101 

(FIGURA 6).  

 

Figura 6 - Liofilizador utilizado na secagem da manga. 

 

Fonte: Laboratório de Controle de Qualidade e Secagem de Alimentos (2015). 

 

4.6 Estabilidade do produto 

 

Após realização do delineamento experimental e determinação da melhor 

condição para secagem de polpa de manga da variedade Palmer por liofilização, foram 

realizadas as secagens para obtenção do pó para estudo de estabilidade. As etapas de 

preparação da polpa, homogeneização com maltodextrina, congelamento, secagem e 

             Bomba de Vácuo 

Câmara de Vácuo 
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disposição nas embalagens foram realizadas uniformemente sob as mesmas condições para 

que se evitasse alterações devido a interferências indesejáveis na obtenção dos pós. 

O estudo de estabilidade foi realizado através das análises: umidade, pH, acidez, 

teor de ácido ascórbico, sólidos solúveis totais, atividade de água, determinação de cor, 

higroscopicidade, grau de caking e solubilidade por um período de 90 dias (3 meses) e em 

intervalos de 15 dias. Todas as análises foram realizadas em triplicata. Os resultados das 

obtidos foram analisados através de análise de variância (ANOVA) para determinar se há 

diferenças entre as amostras e Teste de Tukey à 95% de confiança para determinação de 

diferença entre as médias. 

A fim de avaliar a qual embalagem proporciona melhor estabilidade da manga em 

pó e como influenciam os parâmetros estudados, foram estudadas quatro formas distintas de 

acondicionamento em embalagens, que consistiram em:  

- Embalagem plástica transparente modelo BR 2205, composta por uma 

combinação de material de polietileno (PE) e poliamida (PA) de gramatura 100 g/m²;  

- Embalagem plástica transparente modelo BR 2205, descrita acima, submetida a 

vácuo. 

- Embalagem Laminada ESA 038, cor ouro sanfonada, de estruturada com 

materiais Pet + Alumínio + Poliamida, e de gramatura 122 g/m²; 

- Embalagem Laminada ESA 038, descrita acima, submetida a vácuo.  

O pó avaliado na estabilidade foi acondicionado nas embalagens e armazenado a 

temperatura ambiente. 

 

4.7 Higroscopicidade  

 

A higroscopicidade foi determinada segundo metodologia descrita por Goula e 

Adamopoulos (2010), por meio da pesagem de aproximadamente 1g de pó em placas de Petri, 

previamente taradas, e em seguida levadas para a célula de higroscopicidade com umidade 

relativa 75,0 %. A cada 10 minutos as placas de petri foram pesadas para se obter a cinética 

de sorção de umidade. Realizou-se a pesagem até 90 minutos, quando o ganho de umidade 

das amostras foi razoavelmente baixo. 
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4.8 Grau de caking 

 

Após a determinação da higroscopicidade, a amostra úmida foi colocada em 

estufa de circulação de ar por 2 horas a 105°C por e foram feitas pesagens consecutivas até a 

variação ser inferior a 0,3%, de acordo com a metodologia descrita por Goula e Adamopoulos 

(2010). Após resfriada, a amostra seca foi transferida, cuidadosamente, para uma peneira de 

500 μm de abertura previamente tarada e pesada. A peneira foi então agitada por 5 min na 

vibração média (5) em agitador magnético para peneiras. O pó retido nas peneiras foi pesado 

e o grau de caking foi calculado pela seguinte fórmula (Equação 11):  

 

𝐺𝑟𝑎𝑢 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑘𝑖𝑛𝑔 (%) =  
(𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑜 𝑝ó 𝑟𝑒𝑡𝑖𝑑𝑜 𝑛𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑖𝑟𝑎) .  100

(𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑝ó 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑑𝑜 𝑛𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎)
    [Eq. 11] 

 

4.9 Solubilidade 

 

Para determinação da solubilidade do pó estudado, amostras de 1 g foram diluídas 

em 100 mL de água destilada em um béquer (250 mL) sob agitação a 2500 rpm por 5 

minutos. As soluções foram transferidas para tubos específicos (50ml) e centrifugadas a 2500 

rpm por 5 minutos. Alíquotas de 25 mL do sobrenadante foram transferidas para placas de 

petri, previamente tarada e pesada, e posteriormente submetidas à secagem em estufa de 

circulação de ar a 105ºC por 5 horas (CANO-CHAUCA et al., 2005).  O percentual de 

solubilidade foi calculado a partir da Equação 12: 

 

% 𝑆𝑜𝑙𝑢𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =  (
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑜 𝑥 4

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑒𝑚 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑎
)  𝑥 100    [Eq. 12] 

 

4.10 Rendimento 

 

O rendimento das secagens foi calculado por meio da razão entre a massa dos 

sólidos presentes no pó coletado ao final da secagem e a massa de sólidos presentes na polpa 

destinada a secagem (RIBEIRO, 2014). Para o cálculo do rendimento foi utilizada a Equação 

13: 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 % =
(1−𝑈𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑜 𝑝ó) 𝑥 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑜 𝑝ó

(1−𝑈𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑙𝑝𝑎) 𝑥 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑙𝑝𝑎
 𝑥 100   [Eq. 13] 
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4.11 Microscopia eletrônica de varredura 

 

A avaliação da morfologia e superfície dos pós foi realizada através de 

microscópio eletrônico de varredura (MEV) modelo Inspect 50. O alvo utilizado para o feixe 

de elétrons foi um suporte de ouro, no qual os pós foram aderidos através de uma fita adesiva 

dupla face em metalizadora modelo QUORUM 150T ES. As imagens foram capturadas com 

zoom entre 500 e 1000x. 

O estudo da microestrutura do pó realizado por MEV foi aplicado a polpa de 

manga em pó obtidas por liofilização em tempo de 24 h de secagem sem adição do adjuvante 

de secagem maltodextrina DE 20 (controle), a polpa de manga em pó com 10% de 

maltodextrina, a polpa de manga em pó com 20% de maltodextrina e a polpa de manga em pó 

com 30% de maltodextrina.  

 

4.12 Determinação das isotermas de adsorção dos pós 

 

Para as determinações das isotermas de adsorção, foram pesadas amostras de 0,2g 

em triplicata em cadinhos de alumínio previamente tarados e pesados, em seguida colocados 

em recipientes fechados contendo soluções salinas saturadas de valor conhecido de acordo 

com Greespan (1977) (CH3COOK - 21%, K2CO3 - 44%, NaBr - 58%, SnCl2 - 76%, KCl - 

84%, BaCl2 - 90%) a temperatura de 25 ºC ± 2 ºC (FIGURA 7). A análise foi aplicada a 

polpa de manga em pó com adição de 10% de maltodextrina, polpa de manga em pó com 

adição de 20% de maltodextrina e polpa de manga em pó com adição de 30% de 

maltodextrina. 
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Figura 7 - Células de solução salina das isotermas de adsorção utilizadas na análise. 

 

Fonte: A autora (2015). 

 

O processo foi acompanhado através pesagens das amostras a cada 24 horas, em 

balança analítica, até atingirem o equilíbrio, ou seja, até não haver mais variação de massa. 

Após a detecção desse equilíbrio foi medida a atividade de água em diferentes temperaturas 

(25, 30, 35 e 40 ºC). Posteriormente, as amostram foram levadas à estufa de circulação de ar 

para determinação da massa seca das amostras. A umidade de equilíbrio (Xeq) foi calculada 

pela diferença entre a massa que a amostra apresenta no equilíbrio e sua massa seca inicial, 

determinada pela Equação 14, também utilizada por Moreira et al. (2013): 

 

𝑋𝑒𝑞 =
(𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑛𝑜 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙í𝑏𝑟𝑖𝑜) − (𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎)

(𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎)
   [Eq. 14] 

 

Os dados experimentais foram ajustados matematicamente utilizando os modelos 

matemáticos de: BRUNAUER, EMMET E TELLER (BET); GUGGENHEIM, ANDERSON 

E BOER (GAB); HENDERSON e OSWIN, descritos anteriormente. 

Na seleção do melhor modelo para predizer a umidade de equilíbrio foram 

considerados: a magnitude do coeficiente de determinação ajustado (R²) e o erro médio 
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relativo (E), definido como a média da porcentagem de diferença relativa entre valores 

experimentais e predito pela Equação 15, utilizada por Rodovalho (2008). 

 

𝐸𝑟𝑟𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑜 =  
100

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠 
∑

|(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙−𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜)|

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙

𝑛
𝑖−1   [Eq. 15] 

 

4.13 Propriedades reológicas dos pós  

 

Os parâmetros para determinação das propriedades reológicas da manga em pó são o 

índice de fluidez, densidade aparente, ângulo efetivo de atrito interno e ângulo de atrito 

interno com a parede. As análises foram realizadas no equipamento Powder Flow Tester 

(PFT), da marca Brookfield Engineering Laboratories. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Delineamento experimental da secagem de polpa de manga  

 

 Os resultados das análises de rendimento, cor, umidade, higroscopicidade e 

vitamina C das polpas de manga em pó estão dispostos na Tabela 3, os traços ( - ) são 

representativos de secagens onde não se obteve pó em quantidade e qualidade para realização 

das análises. Os maiores rendimentos estão relacionados com menores concentrações de 

maltodextrina (GRÁFICO 1), pois devido a contratempos na secagem de algumas bandejas 

por efeito de interação da polpa de fruta com a maltodextrina, considerou-se para os cálculos 

a fração efetivamente seca da amostra. As secagens com 10% de maltodextrina nos ensaios de 

30 h e 24 h obtiveram os maiores resultados, respectivamente, 90,79% ± 0,009 e 89,36 ± 0,06. 

Isto ocorreu, provavelmente, devido a menor concentração de maltodextrina. Ribeiro (2014) 

obteve rendimentos levemente superiores, entre 97,4% e 92,1%, com a liofilização de polpa 

de acerola com adição entre 17 e 7% de maltodextrina, obtendo o maior rendimento associado 

a menor concentração de maltodextrina. 

 

Gráfico 1 - Resultado do rendimento de acordo com a concentração de maltodextrina e com 

os dois tempos de secagem estudados. 

 
Fonte: A autora (2016). 
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Tabela 3 - Resultados físicos e físico-químicos do planejamento experimental para obtenção da melhor condição para secagem de manga por 

liofilização. 

Ensaios 
Rendimento 

(%) 

Cor 
Umidade 

(%) 

Higroscopicidade 

(g/ 100g sólido 

seco) 

Ácido 

ascórbico 

(mg/ 100g) L* a* b* C* Hº 

0% / 24 h 86,27 ± 0,09c 61,15 ± 0,02e -3,62 ± 0,01b 17,47 ± 0,02b 17,78 ± 0,11b 101,71 ± 0,05de 4,94 ± 0,11a 8,10 ± 0,24a 527,81a ± 5,60 

10% / 24 h 89,36 ± 0,06b 63,09 ± 0,06c -3,76 ± 0,01d 15,68 ± 0,04d 16,12 ± 0,05d 103,48 ± 0,02bc 4,62 ± 0,07b 5,47 ± 0,10bc 352,28c ± 5,59 

20% / 24 h 84,78 ± 0,02d 63,71 ± 0,02b -3,78 ± 0,01d 13,14 ± 0,01f 13,67 ± 0,01f 105,06 ± 1,71ab 4,59 ± 0,02b 4,68 ± 0,20cd 252,02d ± 9,69 

30% / 24 h 67,16 ± 0,04g 64,35 ± 0,01a -3,64 ± 0,02b 12,25 ± 0,01g 12,78 ± 0,02g 106,52 ± 0,05a 4,63 ± 0,06b 3,99 ± 0,60 d 149,10d ± 5,61 

0% / 30 h - 61,22 ± 0,03e -3,52 ± 0,01a 18,50 ± 0,01a 18,69 ± 0,25a 100,77 ± 0,03e - - - 

10% / 30 h 90,79 ± 0,09a 62,39 ± 0,22d -3,72 ± 0,02c 16,44 ± 0,14c 16,85 ± 0,14c 102,77 ± 0,07cd 4,40 ± 0,01c 6,09 ± 0,70b 381,29b ± 5,59 

20% / 30 h 83,78 ± 0,06e 64,21 ± 0,11a -3,69 ± 0,01c 13,70 ± 0,06e 14,19 ± 0,06e 105,07 ± 0,05ab 3,74 ± 0,08e 6,02 ± 0,48b 375,84b ± 5,61 

30% / 30 h 71,37 ± 0,05f 63,69 ± 0,01b -3,52 ± 0,01a 12,19 ± 0,01g 12,70 ± 0,01g 106,10 ± 0,05a 3,95 ± 0,07d 5,38 ± 0,31bc 365,66bc ± 5,60 

Fonte: A autora (2016). Significativo a 95% de confiança (p < 0,05). Médias seguidas por mesma letra, na mesma coluna, não diferem estatisticamente.  
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Moreira et al. (2013) obtiveram valores de umidade inferiores aos obtidos em 

todos os ensaios, apresentando 3,14 ± 0,03 para polpa de manga liofilizada da variedade 

Tommy Atkins. Segundo estudos de Goula e Adamopoulos (2008) o teor de umidade é 

proporcional a concentração de maltodextrina da polpa em pó. Os menores teores de umidade 

foram observados com 30 h de secagem e concentração de maltodextrina de 20, 30 e 10%, 

respectivamente (GRÁFICO 2). No entanto, nas secagens com tempo de 24 h as 

concentrações de 10%, 20% e 30% não diferiram estatisticamente em relação à umidade, 

apresentando valores de 4,62 ± 0,07%, 4,59 ± 0,02% e 4,63 ± 0,06%. A liofilização permitiu 

obter uma polpa de manga em pó com umidade inferior a outros métodos de secagem, como 

estufa à vácuo, conforme Bezerra et al. (2010), que obteve valores de umidade de 12,08% ± 

2,97 para manga Coité e 12,46% ± 0,94 para o tipo Espada. 

 

Gráfico 2 - Resultado da umidade de acordo com a concentração de maltodextrina e com os 

dois tempos de secagem estudados. 

 
 Fonte: A autora (2016). 

 

Higroscopicidade é um dos fatores de maior importância na escolha de um pó de 

boa estabilidade, e que assegura suas características durante o armazenamento e indica a sua 

capacidade para atrair moléculas de água quando em contato com o ar circundante (COSTA, 

ROCHA e COSTA, 2014). De acordo com Goula e Adamopoulos (2008) diminuição do 

potencial higroscópico do pó está diretamente ligada ao aumento na concentração de 

maltodextrina. A informação é comprovada na pesquisa de Oliveira, Costa e Afonso (2014) 

com cajá liofilizada na qual verifica-se que a higroscopicidade decresce de 12,93 ± 0,66 no pó 

integral para 8,51 ± 0,40 na polpa formulada com 17% de maltodextrina. Mishra, Mishra e 

Mahanta (2014) também observaram esse comportamento trabalhando em spray drier, com 
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redução na higroscopicidade de 53,0 ± 0,1 para 46,03 ± 0,48 devido ao aumento de 5% para 

9% no teor de maltodextrina na polpa de Amla (Emblica officinalis). Em relação ao presente 

trabalho, os ensaios com 30% e 20% de maltodextrina e 24 h de secagem não diferiram 

estatisticamente e apresentaram os menores valores de higroscopicidade com, 

respectivamente, 3,99 ± 0,60 e 4,68 ± 0,20 (GRÁFICO 3). Caparino et al. (2012) sugerem a 

que a redução na higroscopicidade se dá com a adição de maltodextrina no puré de manga, 

antes da secagem, sendo um eficiente agente na redução da higroscopicidade de material seco.  

 

Gráfico 3 - Resultado do higroscopicidade de acordo com a concentração de maltodextrina e 

com os dois tempos de secagem estudados. 

 
Fonte: A autora (2016). 
 

Como esperado, o maior teor de ácido ascórbico foi encontrado no ensaio controle 

com 0% de maltodextrina, obtendo-se valor de 52,78 ± 0,56 mg/100g (GRÁFICO 4). O 

resultado é decorrente da concentração teor de ácido ascórbico da polpa de manga, se 

mostrando maior dentre os outros devido à ausência da incorporação do adjuvante que 

acarretaria diluição dessa concentração. Todos os ensaios com 30 h de secagem não diferiram 

estatisticamente na quantidade de ácido ascórbico, apresentando os maiores resultados o 

ensaio 6 com 38,13 ± 0,55 para 10% de maltodextrina. Através do Gráfico 4 contatou-se que a 

liofilização com o tempo de 30 h de secagem apresentou maior uniformidade no teor de ácido 

ascórbico das amostras, enquanto que no tempo de 20 h de secagem observou-se o efeito da 

diluição no teor de ácido ascórbico devido ao aumento da concentração de maltodextrina. A 

variedade da manga Palmer se apresenta com baixo teor de ácido ascórbico frente a outras 

variedades de manga já estudadas como a tommy atkins com 54,47 ± 0,25mg/100g, coité 
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44,68 ± 10,31mg/100g e espada 38,35 ± 11, 17mg/100g (BEZERRA et al., 2010; MOREIRA 

et al., 2013).  

 

Gráfico 4 - Resultado de teor de ácido ascórbico de acordo com a concentração de 

maltodextrina e com os dois tempos de secagem estudados. 

 

Fonte: A autora (2016). 

 

As amostras apresentaram um aumento na luminosidade, com consequente 

coloração mais clara, devido à característica do adjuvante de secagem, de cor 

predominantemente branca que foi necessário reduzir a viscosidade da manga para permitir 

que o processo de secagem por pulverização para ser eficaz (CAPARINO et al., 2012). Os 

ensaios que mais se afastaram da coloração branca foram os números 1 e 5, obtendo menores 

valores de L*, foram os sem adição de maltodextrina com 61,15 ± 0,02 para a secagem de 24 

h e 61,22 ± 0,03 para a secagem de 30 h. Os ensaios com 20% e 30% de maltodextrina/24 h 

de secagem não diferiram entre si, alcançando valores respectivamente de 63,71 ± 0,02 e 

64,35 ± 0,01.  

Em todas as condições de secagem foi observado valores negativos para o 

parâmetro a*, indicando baixa quantidade de pigmentos vermelhos. Os ensaios com 0% e 

30% de maltodextrina com 30 h não diferiram entre si e revelaram os maiores valores, -3,52 ± 

0,01, estando mais próximos da coloração vermelha do que os ensaios de 10% e 20% de 

maltodextrina com 24 h de secagem que não diferiram entre si e apresentaram os menores 

valores -3,76 ± 0,01 e -3,78 ± 0,01, respectivamente.  

De acordo com o descrito por Caparino et al. (2012) a cor dominante na polpa de 

manga é o amarelo, podendo ser melhor representado pelo parâmetro de cor b * para 

distinguir a diferença de cor dos pós de manga fora do padrão de cor, normalmente, 

-50

50

150

250

350

450

550

0% 10% 20% 30%

Á
ci

d
o

 a
sc

ó
rb

ic
o

  (
m

g/
1

0
0

g)

Concentração de maltodextrina (%)

24h

30h



55 
 

resultantes de um processo de secagem não apropriado. O parâmetro b* teve comportamento 

esperado com diminuição de valor com o aumento da concentração de maltodextrina, 

apresentando os maiores resultados nos ensaios sem maltodextrina com 18,50 ± 0,01 para 30 

h de secagem e 17,47 ± 0,02 para 24 h de secagem (GRÁFICO 5).  

 

Gráfico 5 - Resultado de b* de acordo com a concentração de maltodextrina e com os dois 

tempos de secagem estudados. 

 
Fonte: A autora (2016). 

 

Segundo Costa, Rocha e Costa (2014) o aumento na concentração de 

maltodextrina está relacionado à diminuição da intensidade da cor, sugerindo que o pó se 

torna mais claro. Intensidade da cor da polpa (C*) também apresentou os maiores valores nos 

ensaios sem maltodextrina com 18,69 ± 0,25 para 30 h de secagem e 17,78 ± 0,11 para 24 h 

de secagem. No entanto, os ensaios de 30% de maltodextrina com 24 h e 30 h não diferiram 

entre si e apresentaram os menores valores com 12,78 ± 0,02 e 12,70 ± 0,01, respectivamente.  

Em relação à tonalidade da cor da polpa em pó os valores de Hº correspondem as 

cores da superfície do material analisado, sendo a região de 90º a de correspondência ao 

amarelo, portanto com base na Tabela 2 observamos que todos os ensaios se localizaram na 

faixa da cor amarela como é de se esperar para um produto de manga (COSTA, ROCHA e 

COSTA, 2014). Os ensaios de 20% e 30% de maltodextrina/24 h de secagem e 20% e 30% de 

maltodextrina/30 h de secagem não diferiram entre si estatisticamente apresentando os 

maiores valores de, respectivamente, 105,06 ± 1,71, 106,52 ± 0,05, 105,07 ± 0,05 e 106,10 ± 

0,05. Mas houve diferença para os ensaios sem adição de maltodextrina, que apresentaram os 

menores valores com 101,71de ± 0,05 para 24 h de secagem e 100,77de ± 0,03 para 30 h de 

secagem. Os resultados se encontram dentro do esperado, ressaltando a equivalência em 
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relação a tonalidade da polpa em pó entre a escolha de incorporar 20% ou 30% de 

maltodextrina. 

Foram consideradas os resultados para o teor de umidade e higroscopicidade 

como fatores mais significativos para a escolha da melhor condição de secagem, pois essas 

análises refletem diretamente a qualidade da polpa em pó não apenas após a secagem como 

também prevê o comportamento da mesma durante o armazenamento. Os menores teores de 

umidade se encontraram entre as amostras submetidas a 30 h de secagem, porém as amostras 

submetidas a 24 h de secagem não apresentaram diferença estatística, a nível de 5% de 

significância, apresentando teores de umidade entre 4,59 ± 0,02 e 4,63 ± 0,06. Os valores de 

higroscopicidade mais baixos se relacionaram as amostras com 20 e 30% de maltodextrina 

submetidas a 24 h de secagem, sem apresentar diferença estatística, a nível de 5% de 

significância. Portanto, a concentração de 20% de maltodextrina e 24 h de secagem foi a 

condição de secagem considerada como melhor para o processo de liofilização da manga da 

variedade Palmer. 

 

5.2  Caracterização da polpa de manga integral e em pó 

 

A análise de caracterização foi realizada a partir de análises físicas e físico-

químicas da polpa de manga integral e da polpa de manga em pó obtida por liofilização nas 

condições ótimas de secagem (20% de maltodextrina e 24 h de secagem). Os resultados 

obtidos para cada análise se encontram dispostos na Tabela 4, que traz a caracterização quanto 

ao teor de ácido ascórbico (mg / 100g) e (mg / 100g b.s), atividade de água, os parâmetros 

colorimétricos L*, a* e b*, sólidos solúveis (°Brix), acidez (% de ácido cítrico), pH, Umidade 

(%), açúcares totais e redutores e as análises de higroscopicidade, solubilidade e grau de 

caking empregadas a caracterização apenas da polpa em pó.  Aplicou-se o teste de diferença 

de Tukey a nível de 5% de significância 
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Tabela 4 - Caracterização física e físico-química da polpa de manga integral e da polpa de 

manga em pó obtidas por secagem em liofilização. 

Análises Polpa in natura Polpa em pó 

Umidade (%) 85,04 ± 0,36a 4,37 ± 0,06b 

Atividade de água (aW) 0,99 ± 0,00a 0,15 ± 0,00b 

Sólidos Solúveis (°Brix) 12,8 ± 0,00b 82,00 ± 0,00a 

Ácido Ascórbico (mg/100g) 13,58 ± 0,00b 85,51 ± 0,01a 

Ácido Ascórbico (mg/100g b.s.) 90,77 ± 0,06a 90,15 ± 0,01a 

 

Cor 

L* 54,87 ± 0,56b 64,48 ± 0,07a 

a* -0,44 ± 0,13a -3,96 ± 0,02b 

b* 41,58 ± 0,53a 14,13 ± 0,15b 

Acidez (% ácido cítrico) 0,2 ± 0,02b 0,51 ± 0,00a 

pH 4,04 ± 0,03b 4,45 ± 0,01a 

Açucares Totais (%) 12,68 ± 0,8b 57,31 ± 4,02a 

Redutores (%) 3,08 ± 0,18b 23,14 ± 1,40a 

Solubilidade (%) - 97,63 ± 0,28 

Higroscopicidade (g/100g) - 7,06 ± 0,31 

Grau de Caking (%) - 64,90 ± 6,82 

Fonte: A autora (2016). Significativo a 95% de confiança (p < 0,05). Médias seguidas por mesma letra, na 

mesma linha, não diferem estatisticamente. 

 

5.2.1 Umidade 

 

O teor de umidade de umidade teve um decréscimo de 94,86% após o processo de 

secagem, evidenciando que a polpa de manga é constituída principalmente por água. Moreira 

et al. (2013) obtiveram os mesmos resultados para secagem de manga pelo processo de 

liofilização com decréscimo de 96,32% no teor de umidade após a secagem. No entanto, 

estudos de secagem de manga Coité por processo de estufa à vácuo apresentou resultados 

superiores com 12,08 ± 2,97% de umidade, ressaltando a maior eficiência da secagem por 

liofilização em relação a esse parâmetro. Estudos com secagem apontam o uso de 

maltodextrina como adjuvante de secagem auxiliar na redução do teor de umidade do produto 

obtido (KHA, NGUYEN e ROACH, 2010; MISHRA, MISHRA e MAHANTA, 2014). 

A umidade da polpa em pó (4,37 ± 0,06%) se mantém dentro dos padrões 

estabelecidos ANVISA através da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - 

Resolução Nº 12 que preconiza para os produtos de frutas liofilizados (inteiros, pedaços ou 

em pó) devem apresenta no máximo 5% de umidade (BRASIL,1978).  
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5.2.2 Atividade de água 

 

Ressaltando a efetividade do processo de secagem por liofilização da polpa de 

manga, observa-se um decréscimo da atividade de água da polpa integral para a polpa em pó 

de 84,84%. Os resultados mostraram diferença significativa a nível de 5% de significância 

tendo a polpa integral atividade de água de 0,99 ± 0,00 (próximo a atividade de água da água 

pura) e a polpa em pó atividade de água de 0,15 ± 0,00. O presente trabalho se mostrou mais 

eficaz diante a secagem por liofilização que a realizada por Michalska et al. (2017) com 

bagaço de groselha negra em pó apresentando aW de 0,36 ± 0,00, também do que a secagem 

em leito de jorro realizada por Sousa et al. (2016) com suco de caju em pó, aW de 0,18 ± 0,00. 

Segundo Kha, Nguyen e Roach (2010) o principal objetivo de qualquer processo 

de secagem é remover a água necessária para o crescimento de microrganismos, atividade 

enzimática e reações de deterioração. Como resultado, quando a água nos alimentos é 

removida, a atividade da água dos produtos secos é suficientemente baixa para evitar a 

deterioração durante o tempo de armazenamento. O crescimento microbiano em alimentos é 

evitado quando a atividade da água é inferior a 0,6. Logo, um processo de secagem eficaz 

destina-se normalmente a atingir uma atividade de água inferior a 0,6 no produto seco. 

 

5.2.3 Sólidos solúveis totais  

 

Os sólidos solúveis presentes na polpa dos frutos incluem importantes compostos 

responsáveis pelo sabor, sendo os mais importantes os açúcares e os ácidos orgânicos 

(SANTOS et al., 2012). O teor médio de sólidos solúveis da polpa integral foi de 12,8 ± 0,00 

°Brix, havendo após a secagem um considerável aumento para 82 ± 0,00 °Brix da polpa em 

pó. O teor de sólidos solúveis da polpa integral se encontra acima do nível mínimo exigido 

pela legislação brasileira, que é de 11 ± 0,00 °Brix (BRASIL, 2000). O aumento no teor de 

sólidos nos produtos da secagem se deve a adição da maltodextrina como adjuvante de 

secagem na polpa, assim como também a concentração dos constituintes provocadas pela 

retirada de água. Canuto, Afonso e Costa (2014) obtiveram valor superior de 92,67 ± 0,15 

°Brix para polpa de mamão em pó obtido por liofilização, estes que podem estar relacionados 

a características peculiares da espécie de fruta. 
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5.2.4 Ácido Ascórbico  

 

A preservação do ácido ascórbico durante a liofilização é maior se comparada a 

métodos de secagem que utilizam altas temperaturas, porém sua degradação ocorre tanto pelo 

calor como pela degradação oxidativa. Assim, a redução nos valores de ácido ascórbico nos 

produtos liofilizados pode ser explicada pela alta porosidade promovida por esse tipo de 

secagem, expondo o produto ao oxigênio e posterior degradação oxidativa (SAGAR e 

KUMAR, 2010). No entanto, o teor de ácido ascórbico da polpa em pó de manga apresentou 

maiores valores devido a concentração dos constituintes da amostra diante o processo de 

secagem, apresentando 86,51 ± 0,01 mg de ácido ascórbico/100g, enquanto a polpa integral 

13,58 ± 0,00 mg de ácido ascórbico/100g. Resultados semelhantes aos encontrados com 

aplicação da liofilização como método de secagem por Moreira et al. (2013) em polpa de 

manga, com aumento de 34,37 ± 1,7 mg de ácido ascórbico/100g da polpa integral para 52,76 

± 0,24 mg de ácido ascórbico/100g polpa em pó liofilizada.  

Ao expressar o teor de ácido ascórbico em base seca se observa pouca diferença 

entre valores, tendo a polpa integral de manga de 90,77 ± 0,06 mg de ácido ascórbico/100g e 

a polpa em pó de manga de 90,15 ± 0,01 mg de ácido ascórbico/100g. Constatando que o 

efeito das condições de secagem da manga por liofilização sobre o teor de ácido ascórbico 

apresenta boa retenção deste nas amostras submetidas a esse tipo de processamento.  

 

5.2.5 Cor (L* a* b*) 

 

A liofilização é considerada um tipo secagem à frio na qual se aplica ao produto 

temperaturas mais baixas para redução do teor de água, visando menores alterações nos 

parâmetros de cor em comparação a outros métodos de secagem.  

A análise colorimétrica em relação ao parâmetro luminosidade (L*) expressou um 

aumento de 17,51% após o processo de secagem. A polpa integral apresentou valor para L* 

de 54,87 ± 0,56, enquanto a polpa em pó apresentou valor para L* de 64,48 ± 0,07. Foi obtida 

uma maior claridade na polpa em pó, representada por um valor L* mais elevado, devido à 

cor branca da maltodextrina e devido o processo de secagem acarretar a degradação de 

pigmentos (FIGURA 8). A luminosidade é afetada pelo aumento na concentração de 

maltodextrina na polpa e pela temperatura, mas é independe do método de secagem (KHA, 

NGUYEN e ROACH, 2010; MISHRA, MISHRA e MAHANTA, 2014; RIBEIRO, 2014). 
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Figura 8 - Diferença colorimétrica entre a polpa de manga integral (a), o adjuvante de 

secagem maltodextrina DE 20 (b) e a polpa de manga em pó (c). 

 

Fonte: A autora (2016). 

 

Em relação ao parâmetro a* da análise colorimétrica contata-se maior alteração, 

tendo a polpa integral apresentado valore de a* -0,44 ± 0,13 e a polpa em pó valor de a* -3,96 

± 0,02. A considerável redução no parâmetro a* também foi observado por Moreira et al. 

(2013) na secagem de polpa de manga. O parâmetro b* quantifica a amostra entre as cores 

azul (-b*) e amarela (+b*), sendo o mais significativo em relação aos parâmetros de cor para 

polpa de manga. Os resultados diferiram a nível de significância de 5%, com decréscimo de 

66% no parâmetro entre o resultado para a polpa integral (b* 41,58 ± 0,53) e a polpa em pó 

(b* 14,13 ± 0,15), evidenciando a perda da cor amarela característica da polpa. A redução dos 

parâmetros a* e b* ressalta, além da ação sobre a cor da adição de maltodextrina, a 

degradação térmica de compostos de pigmento como carotenoides que se relacionam com as 

colorações em tons de vermelho e amarelo de frutos (KHA, NGUYEN e ROACH, 2010; 

MISHRA, MISHRA e MAHANTA, 2014). 

 

5.2.6 Acidez 

 

A polpa integral apresentou teor de acidez de 0,2 ± 0,02% de ácido cítrico, valor 

abaixo do mínimo exigido pela legislação brasileira no padrão de identidade e qualidade para 

polpa de manga (BRASIL, 2000). A polpa em pó apresentou aumento de ± 155% no teor de 

acidez em relação à da polpa integral devido à concentração dos ácidos orgânicos durante o 

processo de secagem (MOREIRA et al., 2013). Esses resultados são confirmados ao observar 

a aumento no teor dos sólidos solúveis totais na Tabela 3, não somente devido a adição de 

20% do adjuvante de secagem, como também pela concentração acarretada com secagem. 

Estudos realizados com polpa de mamão liofilizado adicionado de diferentes concentrações de 

maltodextrina observaram valores de acidez semelhantes (0,55 ± 0,00%) ao presente estudo a 
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partir da adição de 15% de maltodextrina (CANUTO; AFONSO; COSTA, 2014). No entanto, 

Bezerra et al. (2010) obtiveram resultados superiores de acidez 2,16 ± 0,86 em polpa de 

manga em pó pelo processo de secagem em estufa à vácuo, possivelmente relacionado a 

concentração dos solutos e alterações com formação de compostos ácidos.  

 

5.2.7 pH 

 

A polpa integral apresentou valor de pH de 4,04 ± 0,03, estando de acordo com os 

valores exigidos pela legislação brasileira para polpa de manga (mínimo de 3,3 e máximo de 

4,5) (BRASIL, 2000). Entretanto, a polpa em pó obteve resultado diferente do esperado 

(devido ao aumento da acidez evidenciado após a secagem) com pequena variação de pH após 

o processo de secagem tendo valor de 4,45 ± 0,01. Estudos realizados por Moreira et al. 

(2013) e Ribeiro (2014) obtiveram comportamento semelhante com secagem de polpa de 

manga e polpa de acerola, respectivamente, adicionadas de maltodextrina por processo de 

liofilização. Santos et al. (2012) obtiveram decréscimo no pH após a secagem de polpa de 

mangaba por liofilização, mas encontrou resultados próximos ao presente trabalho, tendo a 

polpa integral pH 3,07 ± 0,01 e a polpa em pó pH de 3,01 ± 0,01.  

 

5.2.8 Açúcares totais e redutores 

 

O teor de açucares totais da polpa de manga integral foi de 12,68 ± 0,8% e o para 

a polpa de manga em pó 57,31 ± 4,02%. Houve acréscimo nos valores de açúcares totais para 

polpa em pó em relação à polpa integral, o que pode ser explicado em virtude da adição do 

adjuvante de secagem que contribui para a elevação dos açúcares da amostra, isto também 

somado à concentração promovida pela retirada de água no processo de secagem. O teor dos 

açucares redutores apresentou o mesmo comportamento, mas com um acréscimo mais 

significativo. O teor de açucares redutores da polpa de manga foi de 3,08 ± 0,18% e para 

polpa de manga em pó foi de 23,14 ± 1,4%, esse resultado pode estar relacionado com a 

termosensibilidade dos açucares não redutores presentes na polpa quando submetidos as 

condições de secagem.  

Estudos realizados com polpa de acerola apresentaram resultados semelhantes em 

relação ao teor de açúcares redutores da polpa integral (3,46 ± 0,1%), no entanto apresentaram 

resultados inferiores tanto para o teor de açúcares totais da polpa integral (4,12 ± 0,29%) 

quanto da polpa em pó (46,2 ± 0,23%) (RIBEIRO, 2014). Bezerra et al. (2010) obtiveram 
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maior concentração dos açucares com a secagem em estufa a vácuo de polpa de manga, com 

teor de açucares totais da polpa integral de 7,62 ± 2,44% e da polpa em pó 38,83 ± 3,03% e 

redutores da polpa integral de 3,56 ± 0,55% e da polpa em pó 32,12 ± 5,10%. 

 

5.2.9 Solubilidade 

 

A análise de solubilidade, assim como de higroscopicidade e de grau de caking, é 

aplicada apenas para a polpa de manga em pó sendo o critério mais confiável para avaliar o 

comportamento do pó em solução aquosa. A polpa de manga em pó apresentou bom resultado 

com 97,63 ± 0,28% de solubilidade. Estudos com polpa de acerola liofilizada adicionada de 

19,1% maltodextrina alcançaram resultado de 94,08 ± 0,73% de solubilidade, inferior a 

solubilidade do presente trabalho (RIBEIRO, COSTA e AFONSO, 2016). Caparino et al. 

(2012) verificaram o mesmo o efeito, com aumento da solubilidade dos pós de manga quando 

se incorpora maltodextrina durante a secagem. 

A alta solubilidade do pó liofilizado pode estar relacionada ao processo de 

congelamento e à aplicação de vácuo, gerando produtos amorfos. Além disto, a polpa pode ter 

sua estrutura celular fracionada, fazendo com que maiores quantidades de sólidos se 

dissolvam e se tornem parte do sobrenadante. Segundo Mishra, Mishra e Mahanta (2014) a 

solubilidade do pó não é afetada pela temperatura de processo, mas sim pelo tipo de processo 

de secagem. Estudos Caparino et al. (2012) constatam o mesmo fenômeno, verificando que a 

solubilidade da polpa de manga em pó obtida por liofilização (89,70 ± 0.63) se mostra 

significativamente (P<0,05) mais baixa do que obtida por spray dryer (95,31 ± 0.11%). O 

autor afirma que a possível razão para essa menor solubilidade é que a estrutura celular da 

polpa de manga não foi rompida e que assim pequenas quantidades de sólidos foram 

dissolvidas para se tornar parte do sobrenadante, produzindo pó de partículas maiores. 

 

5.2.10 Higroscopicidade 

 

A higroscopicidade é uma análise que mensura a capacidade de o pó em estudo 

absorver água em um ambiente com temperatura e umidade relativa controlada (24°C e 75%) 

em um determinado intervalo de tempo. Os pós obtidos por processo de secagem por 

congelamento de sucos e polpas de frutas são caracterizados por alta higroscopicidade que 

promove o fenômeno conhecido como aglomeração e outros efeitos indesejáveis (CANUTO, 

AFONSO e COSTA, 2014). A polpa de manga em pó apresentou higroscopicidade de 7,06 ± 
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0,31 g/100g de amostra. Oliveira, Costa e Afonso (2014) obtiveram resultados semelhantes ao 

presente trabalho com polpa de cajá liofilizada (17% de maltodextrina) de higroscopicidade 

8,51 ± 0,04. No entanto, Ribeiro, Costa e Afonso (2016) apresentaram valores inferiores de 

5,96 ± 0,15 de higroscopicidade para polpa de acerola.  

Segundo Tonon et al. (2009) e Caparino et al. (2012) este comportamento se deve 

ao fato de a maltodextrina ser um material de baixa higroscopicidade e confirma a eficiência 

do seu uso como agente carreador no sentido de reduzir a higroscopicidade dos produtos 

desidratados. A higroscopicidade do pó é inversamente proporcional a concentração de 

maltodextrina da formulação. 

 

5.2.11 Grau de Caking  

 

O grau de caking é um fenômeno de aglomeração que ocorre de maneira geral nos 

pós alimentícios e está diretamente relacionado com sua higroscopicidade. A polpa de manga 

em pó apresentou um caking de 64,90 ± 6,82%, superior aos resultados encontrados através 

de secagem em liofilizador com adição de maltodextrina por Oliveira, Costa e Afonso (2014) 

na secagem de polpa de cajá 6,64 ± 1,27%. Assim como Jaya e Das (2004) na secagem a 

vácuo de polpa de manga adicionada de maltodextrina, na qual alcançou valores inferiores de 

caking na faixa de 10,24 a 11,5%.   

Pós alimentícios com características amorfas, assim como os pós obtidos por 

liofilização, tem maior sensibilidade a aglomeração.  O mecanismo de aglomeração e 

formação de caking é determinada por características intrínsecas a polpa em pó como 

composição química, estrutura molecular e microestrutura, do mesmo modo que por 

características extrínsecas como estresse, umidade e temperatura (HARTMANN e PALZER, 

2011). Goula e Adamopoulos (2010) também relatam que valores elevados para o grau de 

caking nos alimentos em pós são devidos à presença de açúcares. O grau de caking da polpa 

de manga em pó do presente estudo se encontra fora da gama desejável de até 34% de caking 

para pós alimentares, de acordo com Jaya e Das (2004). Portanto, é possível que a polpa de 

manga em pó apresente tendência à aglomeração durante o tempo armazenamento 

acarretando, assim, alterações das características físico-químicas e organolépticas do pó, com 

perda de qualidade. 
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5.3 Estabilidade físico-química da polpa de manga em pó 

 

Após a escolha da condição ótima secagem com adição de 20% de maltodextrina 

e tempo de 24 h, a polpa de manga em pó foi obtida por processo de liofilização e armazenada 

a temperatura ambiente (25 ± 2°C) em quatro condições de embalagens: laminada com vácuo 

(LCV), laminada sem vácuo (LSV), plástica com vácuo (PCV) e plástica sem vácuo (PSV).  

Foi mantida a uniformidade nas condições de formulação, congelamento, secagem 

e armazenagem das amostras para acarretar o mínimo de alterações relacionadas a fatores não 

propostos pelo estudo. No entanto, o coeficiente de determinação (R2), não foi apresentado 

nos gráficos representativos do comportamento das variáveis devido a sua falta de ajuste em 

alguns casos apresentando valores abaixo do ideal (R2 > 80%). Esse comportamento é 

justificado pelo fato de que em cada batelada de secagem se obteve pó para apenas duas 

embalagens, fazendo com que o estudo de estabilidade fosse realizado com pós de secagens 

diferentes. 

Segundo Sousa et al. (2016) a embalagem desempenha um papel importante na 

manutenção da qualidade no armazenamento da polpa em pó, pois protege o produto de 

fatores ambientais externos, como temperatura, umidade relativa do ar, luz e danos físicos. 

Portanto, a seleção da melhor condição é relevante para minimizar as alterações indesejáveis e 

prolongar a vida útil do produto.  

As amostras mantiveram-se na forma de pó, com pequena aglomeração nos 

últimos 30 dias de armazenamento (FIGURAS 8, 9, 10, 11), principalmente nas amostras 

armazenadas à vácuo, o que não impediu a realização das análises de estudo da estabilidade 

do pó que serão mostradas a seguir, sendo cada atributo de qualidade avaliado durante 90 dias 

em intervalos de 15 dias.  

 

5.3.1 Umidade 

 

Os resultados referentes à média da umidade dos pós durante os dias de 

armazenagem estão descritos na Tabela 5, e revelam a avaliação referente aos pós obtidos em 

diferentes embalagens de armazenamento e o comportamento da variável estudada ao longo 

dos dias. 
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Tabela 5 - Umidade da polpa de manga em pó em diferentes embalagens e atmosferas, 

durante 90 dias de estudo de estabilidade. 

Tempo (dias) Embalagem laminada Embalagem plástica 

Com vácuo Sem vácuo Com vácuo Sem vácuo 

0 4,37 ± 0,06bc,A 4,37 ± 0,06bc,A 4,37 ± 0,06d,A 4,37 ± 0,06b,A 

15 3,52 ± 0,31a,B 4,73 ± 0,32c,C 4,49 ± 0,10cd,C 5,76 ± 0,03e,A 

30 4,26 ± 0,09c,C 3,69 ± 0,19a,D 4,90 ± 0,17c,B 5,77 ± 0,11e,A 

45 4,41 ± 0,26bc,B 4,82 ± 0,15c,B 6,04 ± 0,17b,A 6,34 ± 0,11d,A 

60 4,18 ± 0,10c,C 4,18 ± 0,21ab,C 5,61 ± 0,19b,B 6,53 ± 0,10cd,A 

75 4,85 ± 0,11b,B 4,73 ± 0,10c,B 6,64 ± 0,14a,A 6,75 ± 0,14c,A 

90 4,09 ± 0,23c,C 4,37 ± 0,19bc,C 6,59 ± 0,23a,B 7,58 ± 0,15a,A 

Fonte: A autora (2016). Significativo a 95% de confiança (p < 0,05). Médias seguidas por mesma letra 

minúscula, na mesma coluna, não diferem estatisticamente. Médias seguidas por mesma letra maiúscula, na 

mesma linha, não diferem estatisticamente. 

 

A partir do tempo de 45 dias de estudo de estabilidade não houve diferença 

significativa (p < 0,5) entre as embalagens laminada com vácuo e sem vácuo. No entanto, as 

embalagens de plástica com vácuo e sem vácuo diferiram durante cerca de todo período do 

estudo de estabilidade. Considerando a aplicação de vácuo nas diferentes embalagens 

observa-se que houve diferença significativa durante o período de estabilidade entre a 

embalagem laminada e plástica, resultado semelhante as embalagens sem vácuo que também 

apresentaram diferença significativa entre a laminada e plástica em todo período de 

estabilidade. Evidenciando a importância da embalagem laminada opaca e com maior barreira 

a gases e água para a manutenção da umidade do pó, frente à aplicação de uma atmosfera 

modificada com vácuo. 

Na embalagem laminada com vácuo não se verificou diferença significativa, a 

nível de 95% de confiança, entre os tempos de 30, 45, 60 e 90 dias. O maior teor de umidade 

observado em relação a embalagem LCV foi no tempo de 75 dias, apresentando um ganho de 

± 11% em relação umidade inicial. A embalagem laminada sem aplicação de vácuo não 

apresentou diferença significativa entre a umidade do tempo inicial e ao final dos 90 dias. 

Resultados semelhantes foram obtidos por Moura (2010) com polpa de acerola desidratada 

em spray dryer armazenada também em embalagem laminada em estudo de estabilidade por 

período de 360 dias. 

O armazenamento do pó em embalagem plástica acarretou um aumento 

considerável no teor de umidade com valor do tempo 0 de 4,37 ± 0,06% e ao final do período 
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de estabilidade 6,64 ± 0,14%. O maior valor de umidade foi observado em 75 dias de 

armazenamento com ganho de ± 51% em relação ao tempo 0. O uso de embalagem plástica 

aliado a atmosfera sem adição de vácuo acarretou o maior aumento de umidade, com ganho ± 

73% durante o período de estabilidade, apresentando diferença significativa entre cerca de 

todos os tempos de estabilidade com resultados entre 4,37 ± 0,06% e 7,58 ± 0,15% de 

umidade.  

Em termos gerais, pode-se afirmar que o teor de umidade é uma variável 

importante do pó, pois está relacionada com a eficiência de secagem. O teor de umidade de 

um produto desidratado desempenha um papel importante na determinação de sua fluidez, 

viscosidade, qualidade e estabilidade de armazenamento devido ao seu efeito sobre a transição 

vítrea e comportamento de cristalização.  (SANTHALAKSHMY et al., 2015). O teor de 

umidade dos da polpa em pó armazenada em embalagem laminada variou de 3,52 ± 0,31% a 

4,85 ± 0,11% (TABELA 3), o que é suficiente para tornar o alimento em pó 

microbiologicamente seguro. 

Resultados inferiores foram encontrados por Alexandre et al. (2014) no 

armazenamento de pitanga em pó obtida por secagem em camada de espuma em embalagem 

plástica sem vácuo por 60 dias de estudo, na qual se observou um ganho de ± 14% de 

umidade. Também divergindo do presente estudo, pesquisas com polpa de maracujá 

atomizada armazenada em embalagem metálica realizados por Costa et al. (2013) 

apresentaram redução do teor de umidade tendo ao final de 90 dias de estudo redução de ± 9% 

do valor inicial. 

O material de embalagem foi um fator significativo sobre o ganho de umidade da 

polpa de manga em pó, na qual em embalagem laminada (com ou sem vácuo) apresentou 

maior manutenção do teor de umidade inicial do pó, proporcionando aumento de umidade em 

torno de ± 10%. O comportamento das amostras armazenadas em embalagem plástica se 

mostrou semelhante nos dois tipos de atmosferas estudadas, com aumento significativo no 

teor de umidade comparada as embalagens laminadas. No caso do material plástico, a 

aplicação de vácuo provocou menor ganho de umidade e maior preservação de qualidade. 

 

5.3.2 Atividade de água 

 

Os resultados para atividade de água no período de estabilidade em função dos 

quatro tipos de embalagem estudados e tempo de armazenamento de 90 dias está representado 

na Tabela 6. O armazenamento em embalagem laminada com e sem aplicação de vácuo 
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diferiu estatisticamente, (p < 0,5), durante todo o período de estudo de estabilidade. O uso da 

embalagem plástica apresentou comportamento semelhante, diferindo estatisticamente cerca 

de todo período de estabilidade entre as amostras submetidas ou não ao vácuo. Demonstrando 

que o uso da atmosfera modificada com ausência de oxigênio (à vácuo) é essencial para 

manutenção da atividade de água do pó. Ao longo do período de estabilidade observou-se 

comportamento semelhante entre cerca de todos os tempos de estudo, com os maiores valores 

de atividade de água relacionados ao uso da embalagem PSV e os maiores valores 

relacionados ao uso da embalagem LCV. 

 

Tabela 6 - Atividade de água da polpa de manga em pó em diferentes embalagens e 

atmosferas, durante 90 dias de estudo de estabilidade. 

Tempo (dias) Embalagem laminada Embalagem plástica 

Com vácuo Sem vácuo Com vácuo Sem vácuo 

0 0,16 ± 0,00c,A 0,16 ± 0,00a,A 0,16 ± 0,00g,A 0,16 ± 0,00e,A 

15 0,25 ± 0,00de,D 0,26 ± 0,00de,C 0,28 ± 0,00f,B 0,31 ± 0,00d,A 

30 0,24 ± 0,01ef,D 0,25 ± 0,00ef,C 0,30 ± 0,00e,B 0,34 ± 0,00c,A 

45 0,25 ± 0,00d,D 0,28 ± 0,01b,C 0,34 ± 0,00c,B 0,38 ± 0,00f,A 

60 0,21 ± 0,00b,D 0,27 ± 0,00bc,C 0,32 ± 0,00d,B 0,39 ± 0,00b,A 

75 0,30 ± 0,00a,A 0,25 ± 0,00f,B 0,38 ± 0,00b,C 0,38 ± 0,00f,C 

90 0,23 ± 0,00f,D 0,27 ± 0,01cd,C 0,39 ± 0,00a,B 0,45 ± 0,00a,A 

Fonte: A autora (2016). Significativo a 95% de confiança (p < 0,05). Médias seguidas por mesma letra 

minúscula, na mesma coluna, não diferem estatisticamente. Médias seguidas por mesma letra maiúscula, na 

mesma linha, não diferem estatisticamente. 

 

A polpa em pó exibiu maior manutenção da atividade de água inicial no 

armazenamento em embalagem laminada com vácuo. Com exceção do tempo de 75 dias onde 

houve um pico de atividade de água fora do padrão esperado devido a talvez algum problema 

na termoselagem da embalagem, todos os resultados se mostraram inferiores aos apresentados 

na embalagem laminada sem vácuo. Os tempos de armazenamento de 0, 45, 60, 75 e 90 dias 

diferiram estatisticamente ao nível de 5% de significância com resultados entre 0,16 ± 00 e 

0,30 ± 0,00. A embalagem laminada sem aplicação de vácuo apresentou resultados 

semelhantes a embalagem LCV com diferença estatística entre os tempos de 0, 45, 75 e 90 

dias, tendo o maior valor em 45 dias com 0,28 ± 0,01.  

O armazenamento de polpa de maracujá atomizado em embalagem metálica 

apresentou valores de atividade de água superiores ao presente estudo, porém também 

apresentou aumento do valor inicial em 90 dias de armazenamento (COSTA et al., 2013). 
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Comportamento semelhante ao observado por Galdino et al., (2016) com armazenamento de 

figo da índia em pó em embalagem laminada, com aumento da aW inicial de 0,26 para 0,35 ao 

final dos 40 dias de armazenamento. 

A atividade de água (aW) se refere a quantidade de água livre em um sistema 

alimentar disponível para reações bioquímicas e enzimáticas, e desenvolvimento de 

microrganismos. A partir do conhecimento da aW pode-se, também, propor sistemas 

adequados de embalagem para um determinado produto predizer sua provável vida de 

prateleira (OLIVEIRA, AFONSO e COSTA, 2011; SANTHALAKSHMY et al., 2015). 

A embalagem plástica se mostrou uma barreira pouco eficiente quanto ao 

impedimento do aumento na atividade de água na polpa em pó. A embalagem com uso do 

vácuo apresentou diferença estatística (p < 0,5) durante todo o período de estudo da 

estabilidade, tendo o maior valor no tempo de 90 dias com 0,39 ± 0,00. O uso da embalagem 

plástica aliado a atmosfera gasosa foi desfavorável para o armazenamento de pó, tendo a 

embalagem PSV apresentado diferença entre cerca de todos os tempos de estudo e o maior 

valor de atividade de água observado 0,45 ± 0,00. 

As características da embalagem laminada somadas ao uso de atmosfera 

modificada por redução no teor de gases foram as melhores condições para manutenção da 

qualidade reduzindo reações deteriorantes e crescimento de microrganismos. No entanto, os 

resultados para a amostra em embalagem PCV e PSV confirmou a maior permeabilidade do 

material a passagem de água. A embalagem PSV exibe os maiores valores de atividade de 

água, visto que além da absorção da água do ambiente ocorrem reações oxidativa de 

compostos do pó. No entanto, ao final do período de estabilidade todas as embalagens 

apresentaram aW < 0,6, conferindo estabilidade microbiológica para todas a todas as condições 

de armazenamento. 

 

5.3.3 pH 

 

A partir dos resultados de pH, presentes na Tabela 7, das amostras armazenadas 

em embalagem laminada verificou-se que a partir de 15 dias houve diferença significativa, ao 

nível de 95% de confiança, entre cerca de todas embalagens à vácuo e sem vácuo. As 

embalagens plásticas também apresentaram diferença significativa, ao nível de 95% de 

confiança, entre as embalagens à vácuo e sem vácuo, exceto no tempo de 15 e 75 dias. No 

entanto, observando apenas as embalagens onde houve aplicação de vácuo, os resultados não 

apresentaram diferença significativa entre a embalagem laminada e a plástica em cerca de 
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todos os tempos de armazenamento. A polpa em pó armazenada em embalagem sem 

aplicação de vácuo também não apresentou diferença significativa entre os resultados de pH 

para a embalagem laminada e a plástica na maioria dos tempos estudados. 

 

Tabela 7 - pH da polpa de manga em pó em diferentes embalagens e atmosferas, durante 90 

dias de estudo de estabilidade. 

Tempo (dias) Embalagem laminada Embalagem plástica 

Com vácuo Sem vácuo Com vácuo Sem vácuo 

0 4,45 ± 0,01b,A 4,45 ± 0,01c,A 4,45 ± 0,01b,A 4,45 ± 0,01c,A 

15 4,03 ± 0,05d,A 4,06 ± 0,02e,A 4,00 ± 0,01f,A 4,03 ± 0,02f,A 

30 4,87 ± 0,01a,A 4,17 ± 0,03d,B 4,88 ± 0,01a,A 4,18 ± 0,01d,B 

45 3,99 ± 0,05d,A 4,54 ± 0,01b,C 3,85 ± 0,01d,B 4,52 ± 0,01b,C 

60 4,05 ± 0,01d,C 3,92 ± 0,00g,B 4,05 ± 0,00e,C 3,97 ± 0,01e,A 

75 4,03 ± 0,01d,B 4,00 ± 0,00f,A 4,02 ± 0,01ef,BC 4,01 ± 0,01f,C 

90 4,34 ± 0,04c,B 4,9 ± 0,01a,A 4,35 ± 0,02c,B 4,89 ± 0,00a,A 

Fonte: A autora (2016). Significativo a 95% de confiança (p < 0,05). Médias seguidas por mesma letra 

minúscula, na mesma coluna, não diferem estatisticamente. Médias seguidas por mesma letra maiúscula, na 

mesma linha, não diferem estatisticamente. 

 

Em relação a embalagem laminada com vácuo os resultados não diferiram 

significativamente (p < 0,5) nos tempos de 15, 45, 60 e 75 dias tendo resultados entre 3,99 ± 

0,05 e 4,05 ± 0,01. A armazenagem em embalagem laminada sem utilização de vácuo 

apresentou diferença significativa entre todos os tempos de estudo, tendo o maior resultado no 

tempo de 90 dias com 4,9 ± 0,01. Moura (2010) atingiu resultados divergentes ao presente 

estudo sem apresentar diferença significativa de pH durante os 360 dias de armazenamento de 

polpa de acerola atomizada em embalagem laminada. 

O armazenamento em embalagem plástica com aplicação de vácuo apresentou 

diferença significativa (p < 0,5) entre cerca de todos os tempos com resultados entre 4,00 ± 

0,01 e 4,88 ± 0,01. As amostras de polpa em pó submetidas ao armazenamento sem aplicação 

de vácuo apresentaram comportamento semelhante, com diferença significativa entre quase 

todos os tempos de armazenamento com resultados entre 4,01 ± 0,01 e 4,89 ± 0,00. 

Nos tempos de 15 e de 75 dias de armazenamento não houve diferença 

significativa entre os resultados apresentados para todas as embalagens estudas, apresentando 

valores de pH entre 4,00 ± 0,00 e 4,06 ± 0,02. Logo, contata-se que a aplicação de qualquer 

uma das embalagens para polpa de manga em pó liofilizada até 75 dias de armazenamento 

acarretaria resultados equivalentes de alteração do pH. Segundo Alexandre et al. (2014) o 
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aumento do pH nos últimos 15 dias de armazenamento é uma indicação de que a amostra 

estava em processo de decomposição por hidrólise ou oxidação ou fermentação, os quais 

alteram a concentração dos íons de hidrogênio e, consequentemente, sua acidez. 

De acordo com Oliveira, Afonso e Costa (2011) do ponto de vista da tecnologia 

de alimentos, considerando a média dos resultados durante o período de estabilidade, o pH da 

polpa da manga em pó está dentro da faixa considerada segura para prevenção do 

desenvolvimento de microrganismos. Portanto, observando a Tabela 6 pode-se inferir que 

mesmo alguns resultados apresentando alterações matematicamente significativas (p < 0,5), 

ao se tratar de pós alimentícios, o pH se manteve dentro de uma faixa segura para prevenção 

de deterioração e perda de suas propriedades durante o período de estudo de estabilidade. 

 

5.3.4 Sólidos Solúveis Totais (SST) 

 

A Tabela 8 traz os dados referentes à estabilidade da polpa de manga em pó 

desidratada pelos métodos de liofilização, armazenada em diferentes embalagens para a 

variável sólidos solúveis totais. O teor de sólidos solúveis totais é um importante fator de 

qualidade quanto ao sabor dos produtos, utilizado como medida indireta do teor de açúcares, 

pois à medida que os teores de açúcares se acumulam na fruta, os teores sólidos solúveis totais 

aumentam. No entanto, o teor de SST de uma polpa em pó está relacionado a concentração 

dos solutos dissolvidos em água após o processo de secagem (OLIVEIRA; AFONSO; 

COSTA, 2011). A redução desse parâmetro implica a absorção de água pelo produto, 

comportamento observado em quase todas as embalagens no armazenamento da polpa de 

manga em pó durante o período de estabilidade. 
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Tabela 8 – Sólidos solúveis totais da polpa de manga em pó em diferentes embalagens e 

atmosferas, durante 90 dias de estudo de estabilidade. 

Tempo 

(dias) 

Embalagem laminada Embalagem plástica 

Com vácuo Sem vácuo Com vácuo Sem vácuo 

0 82,00 ± 0,00cd,A 82,00 ± 0,00bc,A 82,00 ± 0,00d,A 82,00 ± 0,00a,A 

15 81,33 ± 0,58de,AB 81,67 ± 0,58c,B 82,00 ± 0,00d,B 80,33 ± 0,58b,A 

30 85,00 ± 0,00a,A 79,67 ± 0,58a,C 81,33 ± 0,58a,B 78,33 ± 0,58c,D 

45 80,67 ± 0,58ef,B 82,33 ± 0,58bc,A 80,00 ± 0,00b,B 80,33 ± 0,58b,B 

60 83,33 ± 0,58b,A 80,00 ± 0,00a,C 82,00 ± 0,00d,B 78,00 ± 0,00c,D 

75 83,00 ± 0,00bc,A 82,00 ± 0,00bc,B 82,00 ± 0,00d,B 82,33 ± 0,58a,AB 

90 80,00 ± 0,00f,B 83,00 ± 0,00b,A 79,00 ± 0,00c,C 79,00 ± 0,00c,C 

Fonte: A autora (2016). Significativo a 95% de confiança (p < 0,05). Médias seguidas por mesma letra 

minúscula, na mesma coluna, não diferem estatisticamente. Médias seguidas por mesma letra maiúscula, na 

mesma linha, não diferem estatisticamente. 

 

Ao se comparar as embalagens laminadas com e sem aplicação de vácuo, pode-se 

observar que todos os resultados a partir de 30 dias de armazenamento diferiram entre si (p < 

0,5). No entanto, em relação ao uso da embalagem plástica com e sem aplicação de vácuo, 

verificou-se diferença estatística apenas entre os tempos de 15, 30 e 60 dias de 

armazenamento. As embalagens armazenadas sem aplicação de vácuo apresentaram diferença 

significativa entre as embalagens laminada e plástica em cerca de todo período de 

estabilidade. Nos tempos de 30 e 60 dias de armazenamento todas as embalagens estudadas 

diferiram entre si a nível de 95% de confiança. 

Durante o armazenamento em embalagem laminada à vácuo verificou-se redução 

na concentração dos sólidos solúveis da polpa em pó durante o período de estabilidade. Mas 

os resultados durante o período de estabilidade apresentaram resultados oscilatórios próximos 

ao teor de sólidos solúveis do tempo de 0 dias. Não foi observada diferença significativa (p < 

0,5) entre o tempo 0 e o tempo de 75 dias de armazenamento, apenas nos últimos onde houve 

um 15 dias houve um decréscimo da concentração dos sólidos. A embalagem laminada sem 

aplicação de vácuo apresentou resultados semelhantes durante o período de estabilidade. A 

polpa em pó não apresentou diferença significativa (p < 0,5) entre o tempo 0 e 90 dias de 

armazenamento. 

O teor de sólidos solúveis para as embalagens plásticas se apresentou da mesma 

maneira que para as embalagens laminadas, oscilando à valores maiores e menores que o 

inicial sem apresentar padrão. A embalagem plástica com vácuo não apresentou diferença 
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significativa (p < 0,5) entre o tempo 0 e 75 dias de armazenamento, tendo ambas o mesmo 

valor de 82,00 ± 0,00. A embalagem plástica sem adição de vácuo, da mesma maneira, não 

obteve diferença significativa entre o tempo 0 e 75 dias de armazenamento, apresentando um 

discreto aumento no teor de sólidos solúveis de 82,00 ± 0,00 para 82,33 ± 0,58. 

 

5.3.5 Cor L* 

 

Os resultados para o parâmetro de cor L* em função dos tipos de embalagem 

estudados e do período de estabilidade está representado na Tabela 9. As embalagens 

laminadas não apresentaram diferença significativa, a nível de 95% de confiança, entre a 

amostras submetidas a aplicação ou não do vácuo, resultado semelhante as observou-se nas 

embalagens plásticas. Também não houve diferença significativa na aplicação do vácuo entre 

as embalagens laminadas e plásticas, como não houve diferença nas amostras que não foram 

submetidas a aplicação do vácuo entre as embalagens laminadas e plásticas.  

 

Tabela 9 - Cor L* da polpa de manga em pó em diferentes embalagens e atmosferas, durante 

90 dias de estudo de estabilidade. 

Tempo (dias) Embalagem laminada Embalagem plástica 

Com vácuo Sem vácuo Com vácuo Sem vácuo 

0 64,49 ± 0,07b,A 64,49 ± 0,07a,A 64,49 ± 0,07a,A 64,49 ± 0,07c,A 

15 65,76 ± 0,13a,A 64,42 ± 0,59a,B 64,51 ± 0,13a,B 65,07 ± 0,25ab,AB 

30 64,54 ± 0,13b,A 64,61 ± 0,15a,A 64,85 ± 0,15a,A 64,66 ± 0,12abc,A 

45 64,43 ± 0,24b,A 64,95 ± 0,21a,A 65,04 ± 0,65a,A 65,15 ± 0,21aA 

60 64,57 ± 0,20b,A 64,67 ± 0,23a,A 64,99 ± 0,16a,A 64,51 ± 0,28c,A 

75 64,55 ± 0,02b,A 65,09 ± 0,13a,A 64,90 ± 0,01a,A 64,91 ± 0,04abc,A 

90 64,52 ± 0,14b,A 64,85 ± 0,32a,A 64,67 ± 0,31a,A 64,56 ± 0,19bc,A 

Fonte: A autora (2016). Significativo a 95% de confiança (p < 0,05). Médias seguidas por mesma letra 

minúscula, na mesma coluna, não diferem estatisticamente. Médias seguidas por mesma letra maiúscula, na 

mesma linha, não diferem estatisticamente. 

 

O elevado valor de L* pode ser justificado pela adição do adjuvante de secagem 

maltodextrina DE 20 de coloração branca característica durante o processamento da polpa de 

manga (KHA; NGYEN e ROACH et al, 2010). No entanto, o aumento da luminosidade pode 

estar relacionado a reações químicas com degradação de pigmentos devido as condições de 

armazenamento das embalagens estudas como permeabilidade a água, ao oxigênio e a luz. 
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O armazenamento em embalagem laminada à vácuo apresentou um aumento 

inicial de luminosidade entre o tempo de 0 e 15 dias, no entanto o restante do período de 

armazenamento não apresentou diferença estatística (p < 0,5) com resultados entre 64,43 ± 

0,24 e 64,57 ± 0,20. As amostras em embalagem laminada sem vácuo não apresentaram 

diferença estatística durante o período de estudo da estabilidade. Resultados semelhantes aos 

encontrados no armazenamento de polpa de maracujá atomizada em embalagem metálica, na 

qual houve discreto na luminosidade sem diferença significativa no mesmo período de estudo 

do presente trabalho (COSTA et al., 2013). 

A embalagem plástica com aplicação de vácuo seguiu a mesma linha de 

resultados, sem apresentar diferença estatística (p < 0,5) durante os 90 dias de estudo de 

estabilidade. A polpa em pó armazenada em embalagem plástica sem vácuo apresentou maior 

variação dos resultados sem apresentar diferença significativa entre os tempos de 0, 30, 60,75 

e 90 dias com resultados variando entre 64,49 ± 0,07 e 64,91 ± 0,04. As variações na 

luminosidade da polpa em pó durante o período de estabilidade foram consideradas 

insignificantes, não tendo diferença significativa (p < 0,5) entre os resultados do tempo de 0 e 

90 dias para todas as embalagens.  

 

5.3.6 Cor a* 

 

Os resultados referentes à média do parâmetro de cor a* durante os 90 dias de 

armazenamento estão descritos na Tabela 10, e revelaram o comportamento dos pós obtidos 

nas diferentes embalagens utilizadas para a variável estudada. 
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Tabela 10 - Cor a* da polpa de manga em pó em diferentes embalagens e atmosferas, durante 

90 dias de estudo de estabilidade. 

Tempo (dias) Embalagem laminada Embalagem plástica 

Com vácuo Sem vácuo Com vácuo Sem vácuo 

0 -3,96 ± 0,03a,A -3,96 ± 0,03b,A -3,96 ± 0,03c,A -3,96 ± 0,03c,A 

15 -3,82 ± 0,00bc,C -3,73 ± 0,01a,B -3,79 ± 0,02e,C -3,68 ± 0,01b,A 

30 -3,86 ± 0,02c,B -3,53 ± 0,04d,C -3,78 ± 0,01e,A -3,47 ± 0,04f,C 

45 -3,78 ± 0,02b,B -3,62 ± 0,03c,C -3,61 ± 0,02d,C -3,45 ± 0,02ef,A 

60 -3,86 ± 0,03c,B -3,63 ± 0,01c,C -3,64 ± 0,02d,C -3,41 ± 0,02de,A 

75 -3,78 ± 0,02b,B -3,54 ± 0,02d,C -3,53 ± 0,03b,C -3,39 ± 0,01d,A 

90 -3,83 ± 0,03bc,B -3,54 ± 0,01d,A -3,32 ± 0,01a,C -3,28 ± 0,00a,C 

Fonte: A autora (2016). Significativo a 95% de confiança (p < 0,05). Médias seguidas por mesma letra 

minúscula, na mesma coluna, não diferem estatisticamente. Médias seguidas por mesma letra maiúscula, na 

mesma linha, não diferem estatisticamente. 

 

O parâmetro de cor a* está relacionado a vermelho (+ a*) e verde (- a*), 

relacionando-se o aumento de valores para esse parâmetro durante o período de estabilidade 

com o ganho de cor na faixa do vermelho. Comparando o uso de embalagem laminada para 

armazenamento da polpa em pó, se observou diferença significativa (p < 0,5) entre a 

aplicação ou não de vácuo durante todo o tempo de estudo. Similarmente, embalagens 

plásticas com ou não aplicação de vácuo apresentaram diferença significativa, exceto entre os 

resultados para o tempo de 90 dias. Focando na aplicação de vácuo, cerca de todos os tempos 

de estudo apresentarem diferença significativa entre utilizar embalagem laminada ou plástica 

para o armazenamento. O armazenamento sem aplicação de vácuo apresentou resultados 

semelhantes, com cerca de todos os resultados diferindo entre utilização de embalagem 

laminada ou plástica.  

A embalagem laminada com vácuo se mostrou como o modo de armazenamento 

onde houve melhor manutenção da cor inicial do pó, relacionado ao parâmetro a*, com 

diminuição de apenas 3,28% entre o valor inicial -3,96 ± 0,03 e o valor ao final do período de 

estabilidade de -3,83 ± 0,03. Sem a aplicação de vácuo a embalagem laminada perde 

capacidade de proteção aos componentes da cor, tendo perda de 10,60% do valor inicial. O 

uso da embalagem LSV apresentou diferença significativa entre os tempos 0, 15, 30 e 45 dias 

de armazenamento.  

O uso de embalagem plástica transparente não se mostra uma boa opção para o 

armazenamento da polpa em pó, considerando o parâmetro a*. Observou-se perdas 
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consideráveis entre o valor inicial e ao final do período de estabilidade em embalagem 

plástica com vácuo de 16,16% e embalagem plástica sem vácuo de 17,17%. Para as duas 

embalagens PCV e PSV, cerca de todos os tempos de armazenamento obtiveram diferenças 

significativas (p < 0,5). 

Estudos realizados com armazenamento de polpa de acerola liofilizada 

apresentaram resultados semelhantes com discreto aumento nos valores do parâmetro a* 

durante os 90 dias de estudo, tendo maiores valores para a embalagem plástica (Ribeiro, 

2014). Da mesma forma, Lisboa et al. (2011) obtiveram aumento da intensidade do vermelho 

no armazenamento em embalagem laminada de figo da índia em pó ao final de 80 dias de 

estudo estabilidade. Alexandre et al. (2014) observaram comportamento inverso ao 

trabalharem com pitanga em pó acondicionada em embalagem plástica, em que, apresentou 

um decréscimo de intensidade vermelho de ± 30% no final de 60 dias de armazenamento. 

Todas as quatro embalagens estudadas apresentaram aumento nos valores do 

parâmetro a* de cor durante o período de estabilidade, possivelmente devido a alterações no 

teor dos pigmentos acarretadas por reações enzimáticas ou oxidativas. A embalagem LCV 

apresentou resultados oscilatórios, porém próximos ao valor inicial de a* e ao final dos 90 

dias de armazenamento alcançou as menores perdas com melhor manutenção da cor inicial da 

polpa em pó. Ao contrário, a embalagem PCV apresentou resultados oscilatórios, mas 

crescentes alcançando ao final dos 90 dias de armazenamento grandes perdas em relação ao 

parâmetro a*. Entre 45 e 60 dias de armazenamento não houve diferença significativa entre o 

uso das embalagens LSV e PCV.  

 

5.3.7 Cor b* 

 

O parâmetro de cor b* está relacionado a amarelo (+ b*) e azul (- b*), 

relacionando-se a diminuição de valores para esse parâmetro durante o período de 

estabilidade com a degradação de cor na faixa do amarelo com perda de cor característica da 

polpa de manga, o que pode ser comprovado ao analisar a Tabela 11 e as Figuras 9, 10, 11 e 

12. O armazenamento em embalagem laminada apresentou diferença significativa (p < 0,5) 

entre a aplicação ou não de vácuo em cerca de todo período de estabilidade. Analisando a 

aplicação de vácuo em ambas as embalagens, observou-se diferença significativa entre o uso 

de embalagem laminada e plástica nos tempos de 30, 45, 60 e 90 dias de armazenamento. No 

entanto, o armazenamento sem vácuo não apresentou diferença significativa em cerca de todo 

período de estabilidade. 
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Tabela 11 – Cor b* da polpa de manga em pó em diferentes embalagens e atmosferas, 

durante 90 dias de estudo de estabilidade. 

Tempo 

(dias) 

Embalagem laminada Embalagem plástica 

Com vácuo Sem vácuo Com vácuo Sem vácuo 

0 14,05 ± 0,15a,A 14,05 ± 0,15a,A 14,05 ± 0,15a,A 14,05 ± 0,15a,A 

15 12,72 ± 0,04b,A 12,76 ± 0,04b,A 12,77 ± 0,09e,A 12,61 ± 0,09c,A 

30 12,9 ± 0,03b,A 11,76 ± 0,14ef,D 12,49 ± 0,09ce,B 12,16 ± 0,13d,C 

45 13,27 ± 0,18b,A 12,04 ± 0,05de,C 12,69 ± 0,09e,B 11,78 ± 0,02e,C 

60 13,11 ± 0,11b,A 12,27 ± 0,07d,B 12,25 ± 0,10cd,B 12,35 ± 0,12cd,B 

75 12,76 ± 0,49b,A 11,08 ± 0,08c,B 12,09 ± 0,13d,A 11,43 ± 0,02b,B 

90 13,19 ± 0,19b,A 11,54 ± 0,14f,B 11,7 ± 0,12b,B 11,8 ± 0,03e,B 

Fonte: A autora (2016). Significativo a 95% de confiança (p < 0,05). Médias seguidas por mesma letra 

minúscula, na mesma coluna, não diferem estatisticamente. Médias seguidas por mesma letra maiúscula, na 

mesma linha, não diferem estatisticamente. 

 

O uso da embalagem laminada com aplicação de vácuo não acarretou diferença 

significativa (p < 0,5) no parâmetro b* durante o período de estudo de estabilidade, 

demonstrando assim maior manutenção dos pigmentos de coloração amarela. Houve 

diminuição de apenas 6,12% entre o valor inicial de b* 14,05 ± 0,15 e o valor ao final do 

tempo de 90 dias de estudo 13,19 ± 0,19. Porém, ausência de vácuo na embalagem laminada 

provocou diferença significativa entre os valores dos tempos de 0, 15, 30, 60 e 75 dias de 

estudo, com queda de 17,86% entre o valor inicial e o valor final de 11,54 ± 0,14 no tempo de 

90 dias de estudo.  

Estudos de Costa et al. (2013) com polpa de maracujá em pó atomizada 

apresentaram resultados semelhantes ao presente estudo na utilização da embalagem LCV, na 

qual não obteve diferença no parâmetro b* nos primeiros 90 dias de armazenamento em 

embalagem metálica. Lisboa et al. (2011) também apresentaram o mesmo comportamento, 

sem alteração do parâmetro b* no período de 80 dias de armazenamento em embalagem 

laminada de figo da índia submetido à secagem em camada de espuma. 

O armazenamento em embalagem plástica, com ou sem adição de vácuo, tem 

resultados semelhantes ao armazenamento em embalagem LCV. A embalagem plástica com 

vácuo apresentou diferença significativa (p < 0,5) entre os tempos de estudo, com 16,75% de 

redução do valor inicial de b* durante o período de estabilidade. A embalagem plástica sem 

aplicação de vácuo apresentou diferença significativa nos tempos de armazenamento, com 

16,01% de redução do valor inicial de b* durante o período de estabilidade.  
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Conforme Harnkarnsujarit e Charoenrein (2011) manga é rica em β-caroteno, um 

carotenoide que fornece vários benefícios para a saúde, incluindo pró vitamina A e atividade 

antioxidante. No entanto, o β-caroteno é instável e susceptível a reações oxidativas devido ao 

grande número de ligações duplas insaturadas. Sua degradação depende de muitos fatores, tais 

como níveis de oxigênio presentes, calor, ácido, luz, enzimas e tempo de armazenamento. A 

perda de β-caroteno leva a menores qualidades nutricionais e perda de cor do produto. 

Assim como foi observado em relação aos parâmetros calorímetros L* e a*, nos 

primeiros 15 dias de armazenamento as amostras das quatro embalagens estudadas se 

comportam de maneira similar, com redução nos valores de b* e não apresentando diferença 

significativa (p < 0,5). A combinação das características de barreira a luz, gases e a vapor de 

água do material laminado com o uso de atmosfera modificada pela retirada dos gases, trouxe 

a embalagem LCV a melhor condição para conservação dos pigmentos na faixa do amarelo, 

representativos da polpa de manga. 

A manga é caracterizada, principalmente, pelo parâmetro colorimétrico b* devido 

a associação aos pigmentos naturais da polpa a cor amarelo (+b*). Ao analisar um produto em 

pó o consumidor busca estabelecer através da cor, dentre outros aspectos, uma relação entre o 

mesmo e a fruta o qual deu origem. Portanto, por mais que nas Tabelas 8, 9 e 10 seja possível 

observar diferença significativa numericamente entre os valores, essa variação é discreta e se 

torna imperceptível visualmente.  

As Figuras 9, 10, 11 e 12 apresentam as amostras de polpa de manga em pó 

armazenadas, respectivamente, em embalagem laminada com vácuo, embalagem laminada 

sem vácuo, embalagem plástica com vácuo e embalagem plástica sem vácuo durante o 

período de estabilidade, logo após a abertura. Todas as embalagens utilizadas no estudo 

apresentaram discreto ganho de luminosidade durante o período de estabilidade, 

provavelmente devido à perda de carotenoides e ácido ascórbico durante o armazenamento, 

substancias relacionadas a cor natural da polpa de manga integral prevalecendo a cor branca 

da maltodextrina incorporada da proporção de 20%. 
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Figura 9 - Polpa de manga em pó armazenada em embalagem laminada com vácuo (LCV) no 

tempo de 0 dias (a), 15 dias (b), 30 dias (c), 45 dias (d), 60 dias (e), 75 dias (f) e 90 dias (g) de 

estudo de estabilidade. 

 
Fonte: A autora (2016). 

 

Figura 10 - Polpa de manga em pó armazenada em embalagem laminada sem vácuo (LSV) 

no tempo de 0 dias (a), 15 dias (b), 30 dias (c), 45 dias (d), 60 dias (e), 75 dias (f) e 90 dias (g) 

de estudo de estabilidade. 

 
Fonte: A autora (2016). 

 

Figura 11 - Polpa de manga em pó armazenada em embalagem plástica com vácuo (PCV) no 

tempo de 0 dias (a), 15 dias (b), 30 dias (c), 45 dias (d), 60 dias (e), 75 dias (f) e 90 dias (g) de 

estudo de estabilidade 

 
Fonte: A autora (2016). 
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Figura 12 - Polpa de manga em pó armazenada em embalagem plástica sem vácuo (PSV) no 

tempo de 0 dias (a), 15 dias (b), 30 dias (c), 45 dias (d), 60 dias (e), 75 dias (f) e 90 dias (g) de 

estudo de estabilidade. 

 

Fonte: A autora (2016). 

 

5.3.8 Acidez 

 

Os resultados referentes à média da acidez dos pós durante os dias de 

armazenagem estão descritos na Tabela 12. Considerando o período de estabilidade, não 

houve diferença significativa entre a utilização das quatro embalagens estudadas para 

armazenamento da polpa de manga em pó. Entre as embalagens laminadas, com ou sem 

aplicação de vácuo, não houve diferença significativa (p < 0,5) em nenhum dos tempos. No 

entanto, a utilização da embalagem plástica, com ou sem aplicação de vácuo, diferiu 

significativamente nos tempos de 30 e 60 dias de armazenamento. Comparando a influência 

da aplicação ou não de vácuo entre as embalagens laminada e plástica, não houve diferença 

significativa durantes os 90 dias de estudo de estabilidade.  
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Tabela 12 - Acidez da polpa de manga em pó em diferentes embalagens e atmosferas, durante 

90 dias de estudo de estabilidade. 

Tempo (dias) Embalagem laminada Embalagem plástica 

Com vácuo Sem vácuo Com vácuo Sem vácuo 

0 0,51 ± 0,00a,A 0,51 ± 0,00b,A 0,51 ± 0,00bc,A 0,51 ± 0,00a,A 

15 0,47 ± 0,02a,A 0,49 ± 0,04ab,A 0,48 ± 0,00c,A 0,49 ± 0,02ab,A 

30 0,46 ± 0,02a,AB 0,50 ± 0,02b,B 0,42 ± 0,02a,A 0,49 ± 0,02ab,B 

45 0,46 ± 0,02a,AB 0,44 ± 0,00a,B 0,48 ± 0,02bc,AB 0,49 ± 0,02ab,A 

60 0,49 ± 0,02a,AB 0,49 ± 0,02ab,AB 0,52 ± 0,02b,A 0,46 ± 0,02b,B 

75 0,48 ± 0,03a,A 0,50 ± 0,02b,A 0,49 ± 0,02bc,A 0,50 ± 0,02ab,A 

90 0,49 ± 0,02a,A 0,50 ± 0,00b,A 0,49 ± 0,02bc,A 0,49 ± 0,02ab,A 

Fonte: A autora (2016). Significativo a 95% de confiança (p < 0,05). Médias seguidas por mesma letra 

minúscula, na mesma coluna, não diferem estatisticamente. Médias seguidas por mesma letra maiúscula, na 

mesma linha, não diferem estatisticamente. 

 

O armazenamento da polpa de manga em pó nas embalagens laminada com 

vácuo, laminada sem vácuo e polietileno sem vácuo não apresentou diferença significativa 

durante o período de estabilidade, apresentando manutenção do valor de acidez inicial da 

polpa em pó. Apenas a embalagem plástica com vácuo diferiu estatisticamente nos tempos de 

15, 30 e 60 dias de armazenamento, ainda assim apresentou resultado no tempo final de 90 

dias semelhante as outras embalagens.  

Resultados semelhantes foram encontrados por Galdino et al. (2016) com figo da 

índia em pó obtido por atomização, o qual apresentou pequenas oscilações ao longo do tempo 

de armazenamento, mas sem diferenças significativas entre a acidez inicial e ao final dos 40 

dias de armazenamento. Lisboa et al. (2011) a partir da secagem de figo da índia em camada 

de espuma observou discreta diminuição da acidez, em torno de ± 5%, ao final dos 80 dias de 

armazenamento. 

A acidez da fruta é um somatório dos ácidos orgânicos presentes em sua 

composição, sendo um deles o ácido cítrico, determinado no presente estudo, considerado um 

ácido orgânico fraco e um conservante natural. A manutenção da acidez natural da polpa em 

pó é relevante para manter a natureza organoléptica inalterável e para evitar processos de 

fermentação. Estas propriedades fazem a determinação deste parâmetro de grande interesse 

para indústria de alimentos (XIE et al., 2011). 

Nos tempos de 75 e 90 dias de armazenamento não houve diferença significativa 

na utilização das quatro embalagens do estudo, assim como não houve diferença entre o valor 

de acidez inicial e ao final do período de estabilidade. O material de embalagem e a condição 
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da atmosfera em torno da amostra não se mostra muito influente na modificação das 

propriedades da polpa de manga em pó liofilizada. Por meio deste, observa-se a tendência da 

embalagem LCV e LSV de manutenção dos níveis de acidez, enquanto PCV e PSV permitem 

apenas uma leve alteração deste parâmetro. 

 

5.3.9 Ácido ascórbico 

 

O ácido ascórbico é um antioxidante natural sensível ao calor e a degradação na 

presença de luz e oxigênio devido a condições adversas de manipulação, processamento e 

armazenamento. A oxidação do ácido ascórbico, além de diminuir ou eliminar a atividade 

vitamínica, atribui sabores indesejáveis ao produto (OLIVEIRA et al, 2013). As embalagens 

avaliadas no estudo apresentaram degradação do teor de ácido ascórbico, em maior ou menor 

proporção de acordo com as propriedades de barreira do material, como pode ser observado 

na Tabela 13. O armazenamento em embalagem laminada apresentou diferença significativa 

(p < 0,5) entre a aplicação ou não de vácuo nos tempos de 30, 45 e 90 dias.  

 

Tabela 13 - Teor de ácido ascórbico da polpa de manga em pó em diferentes embalagens e 

atmosferas, durante 90 dias de estudo de estabilidade. 

Tempo 

(dias) 

Embalagem laminada Embalagem plástica 

Com vácuo Sem vácuo Com vácuo Sem vácuo 

0 86,51 ± 0,01ab,A 86,51 ± 0,01b,A 86,51 ± 0,01e,A 86,51 ± 0,01a,A 

15 68,47 ± 0,02c,A 65,17 ± 2,82d,A 68,26 ± 0,03d,A 68,43 ± 4,9cd,A 

30 84,61 ± 2,71ab,B 65,17 ± 2,84d,A 79,86 ± 2,88ce,BC 74,86 ± 2,81d,C 

45 87,95 ± 0,10a,B 59,23 ± 2,76d,C 100,87 ± 5,65a,A 64,04 ± 2,79c,C 

60 81,45 ± 2,80b,AB 79,8 ± 2,86bc,AB 87,95 ± 4,95e,A 76,48 ± 2,76d,B 

75 70,05 ± 2,80c,A 75,04 ± 2,83c,A 73,17 ± 0,05cd,A 71,77 ± 2,84cd,A 

90 70,45 ± 2,79c,A 44,73 ± 2,79a,B 41,60 ± 2,79b,BC 36,80 ± 2,78b,C 

Fonte: A autora (2016). Significativo a 95% de confiança (p < 0,05). Médias seguidas por mesma letra 

minúscula, na mesma coluna, não diferem estatisticamente. Médias seguidas por mesma letra maiúscula, na 

mesma linha, não diferem estatisticamente. 

 

O armazenamento em embalagem laminada com vácuo se mostrou a melhor 

barreira à degradação do ácido ascórbico presente no pó. Houve diferença significativa (p < 

0,5) entre o teor inicial de 86,51 ± 0,01 mg/ 100g e ao final do período de estabilidade de 

70,45 ± 2,79 mg/ 100g com perda de 18,56%, porém esse valor pode ser considerado baixo 

comparado as perdas das outras condições de armazenamento. A utilização da embalagem 
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laminada sem vácuo apresenta uma duplicação nas perdas de ácido ascórbico, com 48,29% de 

redução do valor inicial. 

As embalagens plásticas obtiveram os maiores percentuais de degradação, tendo a 

embalagem plástica com vácuo diferença significativa entre os tempos de 0, 75 e 90 dias de 

armazenamento com perdas de 52% tendo o valor inicial 86,51 ± 0,01 mg/ 100g e ao final da 

estabilidade 41,60 ± 2,79 mg/ 100g. Comportamento similar foi observado na embalagem 

laminada sem vácuo, no entanto a ausência de vácuo intensificou as perdas para 57,46%, com 

valor de ácido ascórbico ao final do período de estabilidade de 36,80 ± 2,79 mg/ 100g. 

A embalagem LCV manteve o teor de ácido ascórbico constante nos últimos 15 

de armazenamento, enquanto as outras embalagens apresentaram uma queda para os menores 

valores observados no estudo. Sousa et al. (2016) apresentou resultados similares em 

pesquisas com polpa de caju em pó ao relacionar o armazenamento em material laminado e 

plástico, na qual a embalagem plástica apresentou uma acentuada redução do ácido ascórbico 

a partir de 45 dias de armazenamento até o final do período de estabilidade, apresentando 

perdas de ± 22% enquanto a embalagem laminada com vácuo ± 12%. 

A diferença na composição do material da embalagem possibilita diferentes 

respostas da polpa em pó de acordo com às condições do meio externo no qual a embalagem 

está submetida. O material laminado apresenta boas propriedades de barreira a luz, a gases e a 

vapor de água, fatores estes responsáveis pela degradação do ácido ascórbico. Portanto, a 

embalagem laminada juntamente com a atmosfera modificada pela ausência de gases se 

mostrou a melhor condição para preservação do teor de ácido ascórbico da polpa de manga 

em pó liofilizada.  

 

5.3.10 Solubilidade 

 

Os resultados para solubilidade no período de estabilidade em função dos quatro 

tipos de embalagem estudados e tempo de armazenamento de 90 dias está representado na 

Tabela 14. Durante o período de estabilidade ocorreu discreta variação da solubilidade inicial 

do pó. O armazenamento em embalagem laminada e plástica, praticamente, não apresentou 

diferença estatística entre a utilização ou não de vácuo. Assim como a utilização ou não de 

vácuo não apresentou diferença significativa (p < 0,5) entre os materiais de embalagem 

utilizados. Tendo em vista que na composição da polpa de manga existem açúcares facilmente 

solúveis em água, estes valores elevados de solubilidade já são esperados, independentemente 

da embalagem utilizada. 
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Tabela 14 – Solubilidade da polpa de manga em pó em diferentes embalagens e atmosferas, 

durante 90 dias de estudo de estabilidade. 

Tempo 

(dias) 

Embalagem laminada Embalagem plástica 

Com vácuo Sem vácuo Com vácuo Sem vácuo 

0 97,63 ± 0,28c,A 97,63 ± 0,28b,A 97,63 ± 0,28cd,A 97,63 ± 0,28ab,A 

15 93,48 ± 1,64a,A 94,33 ± 2,00a,A 92,86 ± 2,61b,A 94,48 ± 3,44b,A 

30 94,14 ± 0,75ab,B 96,01 ± 0,21ab,A 93,93 ± 0,84ab,B 96,51 ± 0,85ab,A 

45 95,40 ± 0,21abc,AB 96,30 ± 0,58ab,B 94,68 ± 0,89abd,A 96,56 ± 0,53ab,B 

60 97,97 ± 1,92c,A 97,01 ± 1,40ab,A 97,47 ± 0,88cd,A 97,72 ± 0,13ab,A 

75 97,28 ± 1,47bc,A 98,76 ± 0,69b,A 98,49 ± 0,59c,A 98,86 ± 0,22a,A 

90 96,93 ± 0,69bc,A 97,98 ± 1,19b,A 96,24 ± 0,61acd,A 96,86 ± 0,95ab,A 

Fonte: A autora (2016). Significativo a 95% de confiança (p < 0,05). Médias seguidas por mesma letra 

minúscula, na mesma coluna, não diferem estatisticamente. Médias seguidas por mesma letra maiúscula, na 

mesma linha, não diferem estatisticamente. 

 

O processo de solubilização pode ser definido como a quantidade de soluto que 

dissolve em uma determinada quantidade de solvente, em condições de equilíbrio, sendo, 

portanto, um termo quantitativo (Martins et al., 2013). A utilização da embalagem laminada 

com vácuo apresentou diferença significativa (p < 0,5) nos primeiros 15 dias de 

armazenamento com resultados entre 97,63 ± 0,28 e 93,48 ± 1,64. No entanto, a utilização da 

embalagem laminada sem vácuo não apresentou diferença estatística em cerca de todos os 

tempos de estudo.  

O armazenamento em embalagem plástica com vácuo, assim como em 

embalagem laminada, apresentou diferença significativa (p < 0,5) nos primeiros 15 dias de 

armazenamento com resultados entre 97,63 ± 0,28 e 92,86 ± 2,61. A utilização da embalagem 

plástica sem vácuo, assim como da embalagem laminada, não apresentou diferença estatística 

em cerca de todos os tempos de estudo. Sousa et al. (2016) encontraram valores semelhantes 

acima de 90% de solubilidade para polpa de caju armazenada em embalagem laminada e 

plástica à vácuo com diferença nos primeiros 30 dias de armazenamento. 

Nos tempos de 15 dias e entre 60 e 90 dias de armazenamento não houve 

diferença estatística, a nível de 5% de significância, entre as quatro embalagens utilizadas no 

estudo para o parâmetro de solubilidade. Resultados semelhantes aos encontrados por Ribeiro 

(2014) na avaliação da estabilidade de polpa de acerola na qual as embalagens utilizadas não 

causaram variação da solubilidade tanto para produtos em pó obtidos em spray-dryer, como 

para aqueles obtidos por liofilização. As embalagens sem aplicação de vácuo apresentaram 
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comportamento similar durante o período de estabilidade, resultando nos maiores valores para 

solubilidade da polpa de manga em pó liofilizada. 

 

5.3.11 Higroscopicidade 

 

A Tabela 15 traz os resultados referentes ao período de estabilidade, de 90 dias, da 

polpa de manga em pó liofilizada, armazenada em diferentes embalagens para a variável 

higroscopicidade. A utilização de embalagem laminada no armazenamento de polpa de manga 

em pó não apresentou diferença significativa (p < 0,5) entre a aplicação ou não de vácuo a 

partir de 30 dias de armazenamento. Da mesma maneira a utilização de embalagem plástica 

apresentou diferença significativa (p < 0,5) apenas no tempo de 90 dias de armazenamento. 

Não há diferença entre a utilização de qualquer material de embalagem quando a amostra é 

submetida ao vácuo. No entanto a ausência de vácuo acarreta diferença significativa nos 

tempos de 15 e 90 dias de armazenamento entre as embalagens laminada e plástica.  

 

Tabela 15 - Higroscopicidade da polpa de manga em pó em diferentes embalagens e 

atmosferas, durante 90 dias de estudo de estabilidade. 

Tempo (dias) Embalagem laminada Embalagem plástica 

Com vácuo Sem vácuo Com vácuo Sem vácuo 

0 7,06 ± 0,31a,A 7,06 ± 0,31b,A 7,06 ± 0,31a,A 7,06 ± 0,31a,A 

15 4,56 ± 0,63b,B 5,83 ± 0,28bc,A 5,23 ± 0,37ab,AB 4,64 ± 0,35bc,B 

30 6,55 ± 0,57ab,A 6,00 ± 0,98bc,A 6,01 ± 0,53ab,A 5,32 ± 0,74b,A 

45 4,76 ± 0,49b,A 4,79 ± 0,21ac,A 4,45 ± 0,27b,A 3,78 ± 0,62c,A 

60 6,16 ± 1,18ab,A 3,51 ± 0,94a,A 5,79 ± 1,34ab,A 4,05 ± 0,41c,A 

75 5,33 ± 1,11ab,A 5,96 ± 0,44bc,A 5,47 ± 0,71ab,A 4,48 ± 0,25bc,A 

90 5,20 ± 0,19ab,B 5,21 ± 0,72ac,B 5,05 ± 0,48b,B 3,81 ± 0,06cA 

Fonte: A autora (2016). Significativo a 95% de confiança (p < 0,05). Médias seguidas por mesma letra 

minúscula, na mesma coluna, não diferem estatisticamente. Médias seguidas por mesma letra maiúscula, na 

mesma linha, não diferem estatisticamente. 

 

Todas as embalagens utilizadas provocaram redução no teor de higroscopicidade 

inicial do pó. O uso de embalagem laminada, com aplicação ou não de vácuo, foi a condição 

de armazenamento que melhor preservou os valores iniciais de higroscopicidade, 

representando uma melhor estabilidade para a polpa em pó. Estes resultados são consistentes 

com os valores previamente apresentados de atividade da água (TABELA 5), nos quais a 

embalagem laminada apresentou os valores mais baixos, refletindo nos valores de 
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higroscopicidade. Oliveira et al. (2013) apresentou comportamento semelhante em estudos 

com pó liofilizado de palmeira de grugru (Acrocomia aculeata), justificando os baixos valores 

de higroscopicidade devido ao maior tamanho de partículas de pó que acarretaria a exposição 

de uma superfície de contato menor para a ligação com água. 

O armazenamento em embalagem plástica com vácuo seguiu comportamento 

semelhante as embalagens LCV e LSV, sem apresentar diferença significativa (p < 0,5) em 

cerca de todos os tempos de estudo e higroscopicidade em 90 dias de armazenamento também 

em torno de 5g/ 100g sólido seco. A embalagem plástica sem aplicação de vácuo obteve os 

menores valores de higroscopicidade com diferença estatística entre o valor inicial e final.  

Esse comportamento está associado a maior umidade apresentada pela amostra 

armazenada em embalagem PSV durante o período de estabilidade, pois com uma maior 

umidade menos sítios estariam disponíveis para se ligar a moléculas de água do ambiente, 

existindo menor gradiente de concentração de água entre o produto e o ambiente. A maior 

umidade na embalagem plástica é devido à barreira ineficiente do material a água, que foi 

facilmente ligada com as moléculas de baixo peso molecular (frutose, glucose e sacarose) 

presentes na polpa em pó (Ribeiro, 2014; Sousa et al, 2016). 

 Estudos de Molina et al. (2014) com polpa de pitaia liofilizada apresentaram 

resultados divergentes do presente estudo com aumento considerável na quantidade de água 

absorvida pelo pó, especialmente na embalagem plástica. Houve aumento de higroscopicidade 

dos pós em ambas as embalagens em relação ao armazenamento com diferença significativa 

entre a embalagem plástica e laminada.  

A higroscopicidade das amostras apresentou diminuição com o decorrer do tempo 

de armazenamento para todas as embalagens estudadas. Como foi mencionado acima, houve 

ocupação dos sítios ativos livres da polpa de manga em pó pela água absorvida durante o 

período do estudo de estabilidade. Independente da embalagem, quanto maior o tempo de 

armazenamento mais a polpa de manga em pó esteve propensa a absorção de água do 

ambiente, tendo a amostra em embalagem laminada apresentado a menor absorção. Deste 

modo, durante a realização da análise os pós não apresentavam seus sítios ativos inteiramente 

livres para absorver a água na célula de higroscopicidade, principalmente aqueles 

armazenados em embalagem plástica como pode-se comprovar observando a Tabela 4 de 

umidade e a Tabela 5 de atividade de água.  
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5.3.12 Grau de Caking 

 

Avaliando o grau de caking dos pós durante o armazenamento não foi observada 

diferença estatística, a nível de 5% de significância, entre os tipos de armazenamento 

aplicadas a polpa de manga em pó obtida por liofilização. Assim como não houve diferença 

estatística nos valores de caking durante o período de estabilidade para cada embalagem 

utilizada, esses resultados podem ser verificados através da Tabela 16. Pesquisas realizadas 

com polpa de caju desidratada armazenada sob as mesmas condições (embalagem laminada e 

plástica sob vácuo), similarmente, não apontaram diferença nos valores de grau de caking 

entre as embalagens utilizadas durante o período de estabilidade (SOUZA et al., 2016). 

 

Tabela 16 - Grau de caking da polpa de manga em pó em diferentes embalagens e atmosferas, 

durante 90 dias de estudo de estabilidade. 

Tempo 

(dias) 

Embalagem laminada Embalagem plástica 

Com vácuo Sem vácuo Com vácuo Sem vácuo 

0 64,90 ± 6,82a,A 64,90 ± 6,82a,A 64,90 ± 6,82a,A 64,90 ± 6,82a,A 

15 57,79 ± 4,35a,A 50,14 ± 8,39a,A 48,18 ± 9,89a,A 58,50 ± 50,71a,A 

30 64,28 ± 13,30a,A 40,80 ± 27,02a,A 67,72 ± 6,66a,A 56,47 ± 11,73a,A 

45 58,71 ± 7,27a,A 64,07 ± 7,73a,A 62,24 ± 9,09a,A 56,74 ± 15,49a,A 

60 37,67 ± 23,51a,A 35,05 ± 11,78a,A 68,85 ± 11,25a,A 41,69 ± 4,03a,A 

75 47,96 ± 7,67a,A 52,73 ± 16,42a,A 58,40 ± 5,06a,A 58,49 ± 6,14a,A 

90 52,19 ± 4,16a,A 43,91 ± 9,00a,A 56,65 ± 17,19a,A 58,54 ± 3,11a,A 

Fonte: A autora (2016). Significativo a 95% de confiança (p < 0,05). Médias seguidas por mesma letra 

minúscula, na mesma coluna, não diferem estatisticamente. Médias seguidas por mesma letra maiúscula, na 

mesma linha, não diferem estatisticamente. 

 

Variações desconectas foram observadas nos resultados do grau de caking, com 

picos e declínios fora do padrão esperado. Segundo Ribeiro (2014) estes resultados podem ser 

decorrentes, por exemplo, de erro experimental ocasionado por alterações que ocorreram na 

manutenção da temperatura da estufa ou mesmo por erros causados pela inadequação da 

metodologia escolhida. Sousa et al. (2016) também observaram grande variação nos valores 

de caking para embalagens em estudo de estabilidade de suco de caju em pó, o que pode ser 

explicado pelas dificuldades da metodologia, especialmente durante a transferência do pó para 

o crivo granulométrico, devido ao alto grau de caramelização dos açucares do suco em pó 

após as horas de estufa. 
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Segundo estudos com polpa de pitaia liofilizada desenvolvidos por Molina et al. 

(2014) o grau de aglomeração do pó diferiu significativamente (p < 0,5) entre o uso de 

embalagem laminada e plástica, mostrando valores mais baixos para a embalagem laminada. 

O aumento no aglomerado seria algo esperado porque durante o armazenamento o pó tende a 

absorver água do ambiente e, com este aumento da umidade, há um aumento consequente no 

grau de aglomeração. 

Os altos valores de grau de aglomeração obtidos na polpa de manga em pó são 

esperados, pois segundo Goula e Adamopoulos (2010) a baixa massa molecular de açúcares 

na sua composição do pó contribui para a redução da temperatura de transição vítrea e 

favorece os processos de aglomeração. 

A qualidade dos produtos embalados em pó é afetada negativamente pela 

aglomeração durante o armazenamento ou transporte. Isto porque a maior parte dos pós 

alimentares é composta de substâncias amorfas solúveis em água, nos quais o aumento no teor 

de umidade e atividade de água provocam plastificação e diminuição na temperatura de 

transição vítrea resultam frequentemente em aderência e aglomeração do produto (MONTES 

et al., 2011). 

A polpa de manga em pó revelou comportamento imprevisto com tendência a 

diminuição da aglomeração (caking) durante a estocagem, independente da embalagem 

utilizada. O aumento no teor de umidade e na atividade de água observados nas Tabelas 4 e 5, 

respectivamente, deveria ocasionar aumento na aglomeração no pó. A embalagem laminada 

sem vácuo apresentou em média os menores valores para caking do pó, inclusive ao final do 

período estabilidade. Devido a maior permeabilidade do plástico ao ganho de água e a 

compactação resultante do vácuo, a embalagem PCV apresentou os maiores valores de caking 

do estudo nos tempos de 30 e 60 dias, comprovado ao comparar as Figuras 7, 8, 9 e 10. 

 

5.4 Microscopia eletrônica de varredura 

 

Para o estudo da microestrutura da polpa de manga em pó, assim como para o 

estudo das isotermas de adsorção e das propriedades reológicas dos pós, foi utilizado amostras 

submetidas a 24 h de secagem em liofilizador e formuladas com as concentrações de 10%, 

20% e 30% de maltodextrina, podendo assim verificar o efeito do adjuvante sobre a 

morfologia e a superfície do pó obtido. Os resultados gerados pelo MEV apresentaram o pó 

obtido pelo processo de liofilização como inteiramente amorfo, sem simetria de orientação 

transacional de longo alcance que caracterize um cristal (FIGURA 13). 
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Figura 13 - MEV (Microscopia Eletrônica de Varredura) da polpa de manga em pó obtida por 

secagem em liofilizador sem adição de maltodextrina (a), com adição de 10% de 

maltodextrina (b), com adição de 20% de maltodextrina (c) e com adição de 30% de 

maltodextrina (d). Aproximação de 500x em todas as imagens. 

    
 

    
Fonte: A autora (2017). 

 

O aumento na quantidade de adjuvante (FIGURA 14) provocou maior 

fragmentação do produto de secagem, com partículas de menores diâmetros e tamanhos mais 

regulares. O processo de liofilização provocou formação de poros aparentes na superfície do 

pó, principalmente nas Figuras (c) e (d) com 20 e 30% de maltodextrina.  
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Figura 14 - MEV (Microscopia Eletrônica de Varredura) de maltodextrina DE com 

aproximação de 500x. 

 
Fonte: A autora (2017).  

 

Caparino et al. (2012) em pesquisas com secagem de polpa de manga observaram 

maior porosidade nos pós obtidos por liofilização, em comparação a outros métodos de 

secagem. Este resultado ocorre porque o estado sólido da água no material ajuda a evitar o 

encolhimento e o colapso da estrutura e da forma, resultando numa alteração insignificante no 

volume. 

Contrário ao presente trabalho, pesquisas com polpa de goiaba liofilizada 

realizadas por Conceição, Fernandes e Resende (2016) evidenciaram que em concentrações 

mais elevadas de sacarose o pó liofilizado apresenta menor porosidade superficial, 

diminuindo assim a higroscopicidade durante o armazenamento. Comportamento justificado 

pela elevada higroscopicidade dos açucares, especialmente os não redutores como a frutose, 

sendo mais higroscópicos do que a sacarose. 

A obtenção de material sólido amorfo se dá ou por congelamento brusco do 

material, ou precipitação rápida e ou conversão sólida direta. O congelamento rápido anterior 

a liofilização evita a cristalização dos solutos. Os solutos que não cristalizam são convertidos 

em sólidos amorfos ao final do processo de liofilização quando a temperatura desce abaixo da 

temperatura de transição vítrea (Tg) do soluto concentrado no máximo devido a sublimação 

do solvente. A Tg é determinada por componentes da formulação e pela presença de água 

residual, que pode atuar como um plastificante que reduz a temperatura de transição vítrea. O 

processo de moagem, aplicado ao material seco para obtenção do pó, é responsável pela 

conversão direta de uma forma cristalina para a forma amorfa por ativação mecânica 

(EINFALT; PLANINSEK; HROVAT, 2013).  
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5.5 Isotermas de adsorção dos pós 

 

Isotermas consistem em curvas que descrevem a relação entre o conteúdo de 

umidade dos alimentos e sua atividade de água (aw) para temperatura e pressão constantes, 

podendo ser aplicadas na predição do tempo de secagem, da vida de prateleira, na 

determinação do tipo de embalagem e na caracterização do produto, inclusive quando o 

mesmo é constituído por componentes de atividade de água diferentes. O estudo das isotermas 

de adsorção da polpa de manga em pó obtida por liofilização foi realizado com os pós 

submetidos a 24 h de secagem e na concentração de 10%, 20% e 30% de maltodextrina DE 20 

com a finalidade de investigar a interferência do teor de adjuvante no comportamento do pó. 

Os resultados foram ajustados para os modelos matemáticos de GAB, BET, Henderson e 

Oswin, com valores apresentados na Tabela 17.  

Os dados experimentais apresentaram bom ajuste aos modelos com valores de 

erro médio (E) entre 2,36 e 14,57%, com poucos resultados acima de 10% apenas para o 

modelo de Henderson. Os resultados para a amostra com concentração de 10% de 

maltodextrina apresentou os menores valores de erro do estudo, com a média geral de 3,35% e 

nenhum valor acima de 10%, tendo os modelos de Oswin e GAB apresentado os melhores 

valores de ajuste em relação a todas as temperaturas estudadas com as médias dos erros, 

respectivamente, de 2,90% e 2,94% de erros. No entanto, polpa em pó com 30% de 

maltodextrina apresentou os maiores valores de erros médios com média geral dos resultados 

em torno de 5,95%. O modelo GAB apresentou os menores valores de erro com média de 

5,62%, seguido pelo modelo de BET com 5,64%.  

Conceição, Fernandes e Resende (2016) obtiveram erro médio próximos ao do 

presente trabalho, de 2,0 a 2,4% em relação ao modelo de GAB 25°C em estudo com polpa de 

goiaba liofilizada. Porém, pesquisas com liofilização de pitaia adicionada com 17% de 

maltodextrina apresentaram valores de erro médio superiores em quase todos os modelos 

ajustados na temperatura de 25°C (MOLINA et al., 2014). 

O ajuste realizado pelos modelos matemáticos para a polpa de manga em pó 

apresentou coeficientes de determinação, consideravelmente elevados, com valores entre 1 e 

0,979. A amostra com concentração de 10% de maltodextrina foi a que melhor se ajustou aos 

modelos matemáticos propostos com valores de R2 entre 1 e 0,989. Resultados semelhantes 

foram encontrados na amostra com 20% de maltodextrina, com valores de R2 entre 0,999 e 

0,987. Entretanto, a amostra com 30% de maltodextrina apresentou coeficiente de 

determinação inferior as demais concentrações com resultados entre 0,997 e 0,979. 
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Tabela 17 - Resultados dos ajustes matemáticos das isotermas de adsorção da polpa de manga. 

Modelos Parâmetros 
10% Maltodextrina 20% Maltodextrina 30% Maltodextrina 

25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 

GAB 

Xm 0,0994 0,0971 0,1133 0,0912 0,0715 0,0791 0,0954 0,0779 0,0698 0,0730 0,0803 0,0680 

C 2,411 2,632 1,982 2,930 3,212 2,527 1,786 2,672 3,487 3,205 2,666 3,991 

K 0,945 0,961 0,943 1,005 0,990 0,988 0,975 1,024 0,974 0,977 0,978 1,024 

R2 1,000 0,999 0,998 0,999 0,998 0,999 0,999 0,999 0,996 0,997 0,993 0,996 

E (%) 2,36 2,72 3,43 3,15 4,46 3,84 2,96 2,81 6,10 5,44 5,79 4,63 

BET 

Xm 0,0801 0,0833 0,0913 0,0939 0,0672 0,0742 0,0858 0,0908 0,0622 0,0666 0,0751 0,0781 

C 3,787 3,641 2,831 2,711 3,957 2,965 2,101 1,824 4,959 4,025 2,919 2,568 

n 21,92 23,52 20,21 147,90 47,69 35,96 25,23 171,32 28,62 26,94 23,40 163,29 

R2 0,999 0,999 0,998 0,999 0,998 0,998 0,999 0,999 0,995 0,997 0,994 0,995 

E (%) 3,93 3,47 3,28 2,98 5,00 4,14 2,96 2,70 6,57 5,68 5,60 5,60 

Henderson 

a 0,7857 0,7745 0,7756 0,7278 0,7075 0,7001 0,6979 0,6635 0,7690 0,7615 0,7434 0,7031 

b 3,538 3,380 3,277 2,986 3,512 3,347 3,173 2,960 4,050 3,888 3,614 3,338 

R2 0,995 0,993 0,994 0,989 0,987 0,990 0,994 0,987 0,987 0,987 0,984 0,979 

E (%) 6,05 7,28 6,02 8,83 9,38 8,95 7,61 11,15 7,38 8,91 12,19 14,57 

Oswin 

a 0,1299 0,1326 0,1380 0,1359 0,1060 0,1102 0,1171 0,1154 0,1040 0,1070 0,1121 0,1099 

b 0,728 0,752 0,757 0,830 0,800 0,819 0,836 0,897 0,748 0,763 0,788 0,849 

R2 0,999 0,999 0,998 0,998 0,997 0,998 0,999 0,998 0,996 0,996 0,992 0,993 

E (%) 3,00 2,79 4,19 2,56 3,54 3,31 3,11 4,11 5,56 5,30 6,18 7,87 

Fonte: A autora (2017). 
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Considerando os valores dos erros médios e do coeficiente de determinação o 

modelo matemático que mais se ajustou a polpa de manga em pó obtida por liofilização nas 

concentrações estudadas foi o GAB. O modelo apresentou em média o menor valor de erro 

médio com 3,63% e maior coeficiente de determinação com 0,9985. A constante de adsorção 

(K) apresentou valores acima de 1 apenas para a temperatura de 40°C.  Após o modelo de 

GAB, o mais ajustável a amostra seria o modelo de Oswin, seguido pelo BET e por fim o 

modelo de Henderson, que apresentou todos os erros médios acima de 10% obtidos no estudo.  

Bezerra et al. (2011), Moreira et al. (2013) e Paglarini et al. (2013) observaram que o modelo 

de GAB foi, dentre os modelos utilizados aquele que melhor se ajustou aos dados 

experimentais e apresentou os menores valores de erros médios relativos (E) e altos 

coeficientes de correlação para, respectivamente, polpa de manga em pó obtida em estufa a 

vácuo, polpa de manga em pó liofilizada e polpa de manga em pó obtida em secador de 

bandeja.   

O modelo de GAB apresenta a vantagem de ser um modelo relativamente simples 

e com parâmetros que têm definição física, além de representar adequadamente os dados 

experimentais na faixa de atividade de água de maior interesse prático em alimentos (0,10 a 

0,90) (PAGLARINI et al., 2013).  Ribeiro, Costa e Afonso (2016) em estudo com polpa de 

acerola liofilizada adicionada de 20% de maltodextrina obtiveram com o modelo de GAB o 

menor erro médio relativo (E) para a temperatura de 25 ºC e valores mais altos de coeficiente 

de determinação (R2), no entanto o modelo não pode ser o mais representativo, pois os 

valores K são superiores a 1, o que o torna fisicamente inconsistente, de acordo com Chirife et 

al. (1992), uma vez que indica sorção infinita. 

O teor de umidade da monocamada (Xm) indica a quantidade de água que é 

fortemente adsorvida em locais específicos na superfície do alimento e é considerado um 

valor importante para assegurar a estabilidade dos alimentos (CONCEIÇÃO; FERNANDES; 

RESENDE, 2016). Os modelos matemáticos de GAB e BET permitem uma avaliação do 

conteúdo de umidade da monocamada, segundo Moreira et al. (2013) a quantidade de 

umidade na monocamada proporciona, em determinada temperatura, maior estabilidade e 

perdas mínimas de qualidade do alimento. Abaixo deste valor as taxas de reações de 

deterioração, exceto oxidação de gorduras insaturadas, são mínimas.  

No presente trabalho o modelo de GAB apresentou incremento no conteúdo de 

umidade da monocamada (Xm) entre 25°C e 35°C nas amostras de 20% e 30% de 

maltodextrina, respectivamente de 0,0715 a 0,0954 e 0,698 a 0,0803. Contudo o modelo de 
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BET apresentou incremento na monocamada em todas as concentrações estudas de 25°C a 

45°C. Ribeiro, Costa e Afonso (2016) e Moura Neto et al. (2015) apresentaram resultados 

semelhantes ao trabalhar com, respectivamente, polpa de acerola em pó obtida pelo processo 

de liofilização e atomização e polpa de cajá em pó atomizado adicionado de 25% de 

maltodextrina. No entanto, resultados contrários foram observados por Varguese, 

Radhakrishna e Bawa (2012) com bebida liofilizada a base de soro de leite e suco de uva, no 

qual o aumento da temperatura de 20°C a 40°C acarretou redução do conteúdo de umidade da 

monocamada. 

Ao comparar a diferença de Xm para cada concentração, constata-se eu o modelo 

de GAB e BET apresentaram, praticamente, os mesmos valores de absorção de umidade na 

monocamada. Molina et al. (2014) apresentou valores de umidade na monocamada a 25°C 

superiores ao presente trabalho de 1,782 para o modelo de GAB e 1,1440 para o modelo de 

BET com polpa de pitaia liofilizada.  

Os valores para constante C (TABELA 16) seguem uma tendência de diminuição 

com o aumento da temperatura de 25°C a 35°C nas amostras de concentrações de 20% e 30% 

de maltodextrina para o modelo de GAB e com o aumento de 25°C a 45°C em todas as 

concentrações para o modelo de BET. Comportamento semelhante foi observado na aplicação 

de isotermas entre 25 e 45°C para polpa de borojó liofilizada e para goma arábica 

(RODRIGUEZ-BERNAL et al., 2015). 

Segundo Ribeiro, Costa e Afonso (2016), os valores das constantes para o modelo 

de Henderson devem ser a > 0 e b ≥ 1, enquanto para o modelo de Oswin a > 0 e 1 ≥ b > 0. A 

polpa de manga em pó obtida por liofilização nas concentrações estudadas apresentarou bom 

ajuste dos dados experimentais aos modelos de Henderson e Oswin, apresentando valores de 

“a” e “b” dentro do faixa requerida para a representação das isotermas de sorção de materiais 

de origem biológica (TABELA 16).  

 Os Gráficos 6, 7 e 8 representam as isotermas de adsorção da polpa de manga em 

pó obtido por liofilização adicionado de 10%, 20% e 30% de maltodextrina DE 20, 

respectivamente. A partir destas podemos verificar que há um aumento da atividade de água 

com o aumento da umidade de equilíbrio, a uma temperatura constante, para todas as 

concentrações estudadas. Este comportamento manifesta-se na forma de uma curva em forma 

sigmóide, refletindo assim uma isoterma de Tipo III (Brunauer et al., 1940). Tal 

comportamento também foi observado no estudo de isotermas por Moura Neto et al. (2015) 



94 

 

 

com polpa de cajá em pó, Moreira et al. (2013) com polpa de manga em pó e Ribeiro, Costa e 

Afonso (2016) com polpa de acerola em pó. 

 

Gráfico 6 - Isotermas de adsorção segundo modelo de GAB a 25, 30, 35 e 45°C para polpa de 

manga em pó obtida em liofilizador com 10% de maltodextrina DE 20. 
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Fonte: A autora (2017). 

 

Gráfico 7 - Isotermas de adsorção segundo modelo de GAB a 25, 30, 35 e 45°C para polpa de 

manga em pó obtida em liofilizador com 20% de maltodextrina DE 20. 
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Fonte: A autora (2017).  
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Gráfico 8 - Isotermas de adsorção segundo modelo de GAB a 25, 30, 35 e 45°C para polpa de 

manga em pó obtida em liofilizador com 30% de maltodextrina DE 20. 
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Fonte: A autora (2017).  

 

Os maiores ganhos de umidade da polpa de manga em pó nas concentrações 

estudadas foram observados em umidades relativas (UR%) superiores a 50%, pontos a partir 

dos quais se tem um aumento expressivo da absorção de água pelo pó, observado pelo 

aumento da umidade de equilíbrio. Validando, assim, os resultados observados no estudo de 

estabilidade que apontaram a necessidade de armazenamento em embalagem com barreira a 

vapor de água para manutenção das propriedades do pó. 

A forma da isoterma é típica de produtos com alto teor de açúcar, que adsorvem 

quantidades relativamente pequenas de água com baixa atividade de água, devido ao efeito 

predominante das interações soluto-solvente, e apresentam um aumento acentuado na 

quantidade de água adsorvida em atividades de água mais elevadas. Nas atividades de água 

baixas, a água só pode ser adsorvida na superfície dos grupos hidroxilas do açúcar cristalino. 

Consequentemente, o teor de umidade é baixo na região com baixa atividade de água 

(VARGUESE; RADHAKRISHNA; BAWA, 2014; RODRIGUEZ-BERNAL et al., 2015). 
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 A dissolução do açúcar ocorreu nas atividades de alta água quando o açúcar 

cristalino foi convertido em um açúcar amorfo, observado a partir do ponto de inflexão da 

curva (aW ± 0,7). A quantidade de água adsorvida aumentou muito após esta transição devido 

ao aumento do número de locais de adsorção resultante da ruptura da estrutura cristalina.  

Segundo Conceição, Fernandes e Resende (2016) vários estudos mostraram 

resultados semelhantes em relação a frutos tropicais. O aumento da sorção com o aumento da 

atividade da água é devido principalmente à dissolução de açúcares. A região de sorção 

chamada monocamada é caracterizada por atividade de água baixa e intermediária. O teor de 

umidade então aumenta linearmente com a atividade da água, enquanto em níveis de atividade 

de água elevados, é característica da região de condensação capilar (Goula et al., 2008). 

Ao comparar as isotermas das amostras estudadas com diferentes concentrações 

de maltodextrina, se observou um comportamento semelhante em relação a capacidade de 

absorção de água, tendo a amostra de 10% se apresentado levemente superior em aW ≥ 0,5. 

Segundo Rodriguez-Bernal et al. (2015) a quantidade de água sorvida depende primariamente 

da estrutura química e da composição do substrato, o que condiciona o número e a 

disponibilidade de grupos hidrofílicos capazes de ligar a água através da formação de ligações 

de hidrogénio justificando absorção de água similar nas diferentes concentrações. 

Segundo Goula et al. (2008), o teor de umidade equilíbrio diminui com o aumento 

da temperatura, em uma atividade de água constante, esta tendência pode ser atribuída a uma 

redução no número total de locais ativos para a água de ligação, como um resultado de 

mudança física e / ou química induzida pela temperatura. No entanto pode ocorrer uma 

inversão do efeito da temperatura sobre as isotermas, que resultaria em um aumento da 

umidade de equilíbrio com o aumento da temperatura.  

Os Gráficos 9, 10 e 11 mostram detalhadamente as isotermas de adsorção nas 

quais é possível observar a inversão do efeito da temperatura sobre as curvas em todas as 

amostras estudadas. Isto é, a partir das faixas de atividade de água onde houve esse fenômeno, 

o aumento da temperatura resultou, para a mesma atividade de agua, em aumento na umidade 

de equilíbrio. A inversão do efeito da temperatura para a polpa de manga em pó obtida por 

liofilização com 10% de maltodextrina ocorreu entre a faixa de atividade de água de 0,3 a 0,4, 

com inversão das isotermas de 35°C com a de 25°C (GRÁFICO 9). 
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Gráfico 9 - Detalhe da inversão da isoterma de adsorção segundo modelo de GAB a 25, 30, 

35 e 45°C para polpa de manga em pó obtida em liofilizador com 10% de maltodextrina DE 

20. 
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Fonte: A autora (2017).  

 

Para a polpa de manga adicionada de 20% de maltodextrina a inversão do efeito 

da temperatura pode ser visualizada através da Gráfico 10, na qual ocorreu a inversão entre as 

isotermas de 35°C com a de 30°C na faixa de atividade de água de 0,3 a 0,4. Moura Neto at 

al. (2015) observou esse mesmo comportamento em seus estudos sobre isotermas de polpa de 

cajá em pó. 
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Gráfico 10 - Detalhe da inversão da isoterma de adsorção segundo modelo de GAB a 25, 30, 

35 e 45°C para polpa de manga em pó obtida em liofilizador com 20% de maltodextrina DE 

20. 
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Fonte: A autora (2017).  

 

A inversão para a polpa de manga em pó adicionada de 30% de maltodextrina 

ocorreu em uma faixa de atividade de água menor que as demais, entre 0,1 e 0,3, com 

inversão entre as isotermas de 35°C com a de 25°C (GRÁFICO 11). 
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Gráfico 11 - Detalhe da inversão da isoterma de adsorção segundo modelo de GAB a 25, 30, 

35 e 45°C para polpa de manga em pó obtida em liofilizador com 30% de maltodextrina DE 

20. 
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Fonte: A autora (2017).  

 

5.6 Propriedades reológicas dos pós 

 

As propriedades reológicas da polpa de manga em pó foram estabelecidas com os 

pós submetidos a 24 h de secagem em liofilizador e na concentração de 10%, 20% e 30% de 

maltodextrina DE 20. 

 

Função Fluxo – FF 

 

Na Tabela 18 estão apresentados os resultados para a tensão inconfinada de 

deslizamento (σc) e tensão principal de consolidação da polpa de manga em pó da variedade 

Palmer obtido pelo processo de liofilização. As amostras de concentrações distintas (10, 20 e 

30% de maltodextrina) apresentaram comportamento semelhante, com aumento da tensão 

incofinada de deslizamento a cada aumento na tensão de consolidação aplicada a amostra. No 

entanto, a tensão incofinada de deslizamento e a tensão principal de consolidação exibem 

diminuição nos seus valores com o aumento na concentração de maltodextrina na amostra. 

Esse comportamento possivelmente se deve as características do pó como diferentes teores de 
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umidade, higroscopicidade, tamanho e formato das partículas decorrentes de diferentes 

concentrações do adjuvante de secagem.   

 

Tabela 18 - Valores da tensão inconfinada de deslizamento (σc) e a tensão de consolidação 

principal (σ1) para a polpa de manga em pó nas concentrações de 10, 20 e 30% de 

maltodextrina. 

σc (kPa)  

10% de malto 

σ1 (kPa)  

10% de malto 

σc (kPa)  

20% de malto 

σ1 (kPa)  

20% de malto 

σc (kPa)  

30% de malto 

σ1 (kPa)  

30% de malto 

2,791 1,458 2,022 0,877 1,627 0,483 

6,363 2,191 5,221 1,649 3,86 1,004 

13,171 4,355 11,178 3,216 8,593 1,891 

26,471 7,272 23,475 6,186 18,747 4,234 

49,555 13,647 41,324 12,463 30,417 8,404 

Fonte: A autora (2017). σc - tensão inconfinada de deslizamento (kPa); σ1 – tensão principal de 

consolidação(kPa); malto – maltodextrina. 

 

Usualmente, o índice de função fluxo (ffc), razão entre a tensão de consolidação 

principal, σ1, com a tensão inconfinada de deslizamento, σc, é utilizado para caracterizar a 

fluidez numericamente. A Tabela 19 apresenta os índices de fluxos dos pós de diferentes 

concentrações de maltodextrina.  

 

Tabela 19 - Valores dos índices de fluxo ffc da polpa de manga em pó da variedade Palmer 

analisados com diferentes concentrações de maltodextrina. 

Amostras Índices de fluxo (ffc) 

10% de maltodextrina 3,40 

20% de maltodextrina 3,41 

30% de maltodextrina 3,95 

Fonte: A autora (2017).  

 

O ffc é maior quanto maior for a razão entre tensão principal de consolidação, σ1, e a 

tensão inconfinada de deslizamento, σc, e assim, melhor será o fluxo de um sólido em massa. 

Segundo Schulze (2006) é possível comparar quantitativamente o comportamento do 

escoamento de vários sólidos a granel utilizando ffc apenas se todas as medições tiverem sido 

realizadas com tensões de consolidação idênticas. Caso contrário, podem ocorrer declarações 

totalmente diferentes (incorretas).  
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A capacidade de fluxo é um parâmetro importante no estudo de um material em pó, 

sendo determinado pela sua fluidez e sua coesividade. A fluidez geralmente depende das 

propriedades físicas do pó, tais como tamanho e forma das partículas, estrutura superficial, 

densidade de partículas e densidade aparente. A composição da superfície do pó, tal como 

gordura, proteína, teor de umidade também afeta a fluidez de um pó (SAIFULLAH et al. 

2016). 

Observando a classificação de Janike (1964) e os índices de fluxo calculados na 

Tabela 19, constatou-se que todas as amostras têm tendências de fluxo coesivo. As amostras 

de 10% e 20% de maltodextrina não apresentaram diferenças relevantes no ffc. No entanto, a 

amostra com 30% apresentou o maior valor ffc, próximo a classificação de fluxo fácil. 

Segundo Lopes Neto e Nascimento (2013) produtos passivos de desenvolver alta coesão sob 

condição de armazenagem, quando descarregados, provavelmente apresentem problemas de 

obstrução. 

De acordo com o Gráfico 12, constatou-se que polpa de manga em pó, nas 

concentrações estudadas, apresentou características de fluxo semelhantes e foram 

considerados como pós coesivos, de acordo com o gráfico de Schulze (2006). Até a tensão 

principal de consolidação de ± 20kPa, a fluidez é diretamente proporcional a concentração de 

maltodextrina, tendo inicialmente apresentado a amostra com 10% de maltodextrina maior 

inclinação na função fluxo com maior coesão e consequentemente menor fluidez. Acima de 

tensões de consolidação ± 20kPa há uma inversão entre as amostras de 20% e 10% de 

maltodextrina. A amostra com 30% apresentou a menor inclinação na função fluxo, com 

menor coesividade dentre as amostras. A curva mais próxima ao eixo horizontal representa 

um produto de fluxo fácil e, seguindo sentido anti-horária, tal produto tende a apresentar 

maior resistência ao escoamento. Na figura também se verifica bons coeficientes de 

correlação (R2), nos quais todas as concentrações obtiveram valores acima de 0,99. 
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Gráfico 12 - Fluxo de escoamento para polpa de manga em pó da variedade Palmer obtida 

pelo processo liofilização, nas concentrações de 10, 20 e 30% de maltodextrina. 

  

Fonte: A autora (2017).  

 

Lopes Neto e Nascimento (2013) comentam que o comportamento da função fluxo é 

resultado de uma combinação entre as propriedades físicas e de fluxo, de condições 

ambientais e dos equipamentos utilizados para manusear, armazenar e processar esses 

produtos. Santhalaksmy et al. (2015) obtiveram características de fluxo semelhantes, muito 

coesivos e de fraca fluidez, com pós de jamun adicionados de 25% de maltodextrina. Bhusari, 

Muzaffar e Kumar et al. (2014) compararam concentrações de maltodextrina aplicadas a 

polpa de tamarindo e observaram que as menores concentrações apresentavam pós com maior 

coesividade e alto índice compressibilidade (baixa fluidez). 

A utilização do adjuvante de secagem acarreta a produção de um pó mais fino, 

pois segundo Schulze (2006) se partículas finas forem pressionadas uma contra a outra por 

forças externas, a força de compressão que atua entre as partículas aumenta. Desta forma, 

tensões grandes prevalecem (localmente) nos pontos de contato das partículas, levando à 

deformação plástica das partículas na área de contato, de modo que as áreas de contato 

aumentam e as partículas se aproximam, aumentando também as forças adesivas. Assim, a 

tensão aplicada sobre as amostras pode aumentar as forças adesivas, aumentando a 

coesividade dos pós. 
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De acordo com Bhusari, Muzaffar e Kumar et al. (2014), o aumento no tamanho 

das partículas tende a diminuir a coesão porque a área superficial da partícula por unidade de 

massa diminui, o que oferece menor área superficial para ligação e interações entre as 

partículas, diminuindo a coesão e resultando em aumento da fluidez. 

Estudos com polpa em pó de pitaia, abacaxi, manga e goiaba demonstraram que a 

variação na fluidez dos pós foi devida à morfologia das partículas de pó (diferentes tamanhos 

e formas das partículas de pó de frutos) e à interação das partículas de pó. Em pós com 

partículas de tamanhos diferentes as menores enchem os espaços vazios criados pelas 

maiores, causando um aumento na resistência ao fluxo (atrito) e reduzindo a fluidez. As 

formas irregulares das partículas (mas sem variação de tamanho) e de suas superfícies 

reduzem a área de superficial de contato e a força coesiva entre as partículas, o que resulta 

num aumento da fluidez (SAIFULLAH et al. 2016).  

 

Densidade Aparente 

 

Analisando o Gráfico 13 do comportamento da densidade aparente em função da 

tensão de consolidação, nota-se que a incorporação de maltodextrina acarreta aumento na 

densidade. A maior densidade se relacionou a amostra com 30% de maltodextrina, seguida da 

amostra com 20% e por último 10% de maltodextrina. O comportamento era previsto, pois 

quanto mais pesado o material, mais facilmente é acomodado nos espaços entre as partículas, 

ocupando menos espaço e resultando em valores de densidade aparente mais elevados 

(SANTHALAKSMY et al. 2015). Os coeficientes de correlação (R2) das amostras estudadas 

apresentaram valores acima de 0,90, evidenciando o bom ajuste dos resultados. 
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Gráfico 13 - Densidade Aparente para a polpa de manga em pó da variedade Palmer obtida 

pelo processo de liofilização, nas concentrações de 10, 20 e 30% de maltodextrina. 

 
Fonte: A autora (2017).  

 

Quanto mais baixa for a densidade aparente, mais ar ocluído dentro dos pós e, 

portanto, maior possibilidade de oxidação do produto, com redução da estabilidade durante 

armazenamento. A menor densidade aparente também implica maior volume para a 

embalagem. As maiores concentrações de maltodextrina adicionadas a polpa de manga 

submetidas ao processo de liofilização resultam em pós mais compactos.  

Distinto ao presente trabalho, Bhusari, Muzaffar e Kumar (2014) relataram que 
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micro-ondas. Este parâmetro está estritamente relacionado com o teor de umidade com a 

estrutura dos produtos liofilizados e com o conteúdo de ar intersticial fornecido pela 

distribuição de tamanho de partícula. 

 

Ângulo Efetivo de Atrito Interno δ (°) 

 

Com as tensões principais σc e σ1 atuantes no produto armazenado para uma dada 

condição de consolidação é construído o respectivo círculo de Mohr. Quando o produto não é 

de fluxo livre a função fluxo não passa pela origem. Nesse caso a reta que passa pela origem e 

tangencia o círculo de Mohr definido pela maior e menor tensão principal, é então 

denominada lugar geométrico efetivo de deslizamento e o respectivo ângulo de inclinação 

passa a ser denominado ângulo efetivo de atrito interno (δ) (Medeiros, 2012). 

Ao observar a Tabela 20 observa-se que a medida que aumentou a concentração 

de maltodextrina, os limites superiores e inferiores dos ângulos efetivos de atrito interno 

diminuíram. A variação entre os limites dos ângulos para a amostra de 10% de maltodextrina 

ficaram em torno de 19%, enquanto para as amostras com 20% e 30% de maltodextrina a 

variação não ultrapassou 10%. Segundo Lopes Neto e Nascimento (2013) a analisar apenas os 

valores absolutos desta propriedade, pode-se concluir que a amostra com 10% de 

maltodextrina apresenta um plano de deslizamento mais inclinado (maiores limites para δ) 

significando maior facilidade de cisalhamento e, por conseguinte, de fluxo. A diferença na 

concentração de maltodextrina das amostras resulta em pós de forma e tamanho das partículas 

diferentes, características que refletem nos valores de ângulo de atrito. 

 

Tabela 20 - Valor dos Ângulos Efetivo de Atrito Interno δ (°) da polpa de manga em pó da 

variedade Palmer analisados com diferentes concentrações de maltodextrina. 

Amostras δ (°) 

δi δs 

10% de maltodextrina 48,7 58,0 

20% de maltodextrina 45,6 50,1 

30% de maltodextrina 45,3 48,2 

Fonte: A autora (2017). Os sub-índices i e s representam os valores inferior e superior das propriedades. 

 

Pesquisas sobre a previsão de fluxo de grãos realizadas por Lopes Neto, 

Nascimento e Lopes (2012) demonstram que diminuição do tamanho dos grãos acarreta um 
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aumento nos limites do ângulo efetivo de atrito interno, tendo o milho em grão apresentado 

limites de 23,9° a 25° e o milho triturado 34,3° e 38,8°. O farelo de soja obteve valores 

intermediários justificados pela composição de cada produto, onde o milho triturado estava 

com todos os elementos de sua composição natural como ácidos graxos, óleos e amido, 

enquanto que o farelo de soja era o subproduto (bagaço) do qual foram extraídas suas 

principais substâncias elementares como gorduras e óleos. 

 

Ângulo de Atrito Interno com a Parede (Øw) 

 

Segundo Medeiros (2012) o atrito de parede é o atrito entre um sólido a granel e a 

superfície de um sólido, a parede de um silo ou de um recipiente. A relação entre a tensão de 

cisalhamento e a tensão normal à parede formará uma reta que definirá o lugar geométrico de 

deslizamento com a parede (WYL). A sua inclinação será o ângulo de atrito do produto com o 

material da parede do silo. 

O coeficiente de fricção da parede ou o ângulo de fricção da parede, 

respectivamente, é importante tanto para a concepção do silo para o fluxo e para a resistência, 

mas também para a concepção de calhas e outros equipamentos, onde o sólido a granel irá 

fluir através de uma superfície sólida. Conhecendo o ângulo de fricção da parede, é possível 

decidir se o polimento da superfície da parede ou o uso de um revestimento terão vantagens 

no fluxo do sólido a granel (SCHULZE, 2006). 

Na Tabela 21 se encontram os valores médios do ângulo de atrito interno com a 

parede para as amostras estudas. A adição de maltodextrina acarreta modificações nas 

características da amostra diminuindo o valor médio do ângulo de atrito com a parede de 

18,93° da amostra com 10% de maltrodextrina para 15,48° da amostra com 20% de 

maltodextrina. No entanto, a partir de 20% não houve modificação relevante tento a amostra 

com 30% de maltodextrina apresentado o valor médio de 14,82°. Observando a Tabela 21 

constata-se que resistência ao atrito com as superfícies é inversamente proporcional a 

concentração de maltodextrina na amostra. No entanto, o ângulo de atrito interno com a 

parede se mostrou diretamente proporcional a dimensão das partículas, relação corroborada 

pela microscopia eletrônica de varredura (FIGURA 13) que apresentou a amostra adicionada 

de 30% de maltodextrina como aquela com partículas mais fragmentadas, implicando em 

melhor fluidez do pó.  
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Tabela 21 - Valores médios dos ângulos de atrito interno com a parede da polpa de manga em 

pó da variedade Palmer analisados com diferentes concentrações de maltodextrina. 

Amostras Ângulo de atrito com a 

parede (Øw) 

10% de maltodextrina 18,93 

20% de maltodextrina 15,48 

30% de maltodextrina 14,82 

Fonte: A autora (2017). 

 

Lopes Neto, Nascimento e Lopes (2012) verificaram uma relação inversa entre o 

ângulo de atrito interno com a parede com o tamanho das partículas analisadas, tendo os grãos 

de milho e feijão inteiros apresentado valores entre 13,2° e 15,8° e o milho triturado e o farelo 

de soja valores entre 23° e 25°. Valores inferiores de ângulo de atrito interno com a parede 

foram observados em pesquisas sobre as propriedades de fluxo de produtos pulverulentos 

como farinhas de trigo e de milho, amido de milho e fécula de mandioca, nas quais os valores 

se estiveram entre 8,7 e 17,7 (LOPES NETO, SILVA e NASCIMENTO, 2009). 

De acordo com a tabela e observando o Gráfico 14 a amostra adicionada de 10% 

de maltodextrina apresentou maiores valores de ângulo de fricção com a parede em função da 

força aplicada. Esse resultado representa que dentre as amostras estudadas àquela com menor 

percentual de maltodextrina teria maior adesão as superfícies, possivelmente devido as 

características higroscópicas da fruta. No entanto, as amostras de polpa de manga em pó 

adicionada de 20% e 30% de maltodextrina apresentaram curvas semelhantes, tendo o 

acréscimo de 10% de maltodextrina se mostrado irrelevante para esse fator, principalmente 

nas menores forças aplicadas. Os coeficientes de correlação (R2) das curvas estão em torno de 

0,90, evidenciando o bom ajuste dos resultados à curva do ângulo de atrito interno com a 

parede.  



108 

 

 

Gráfico 14 - Ângulo de Atrito Interno com a Parede (Øw), para a polpa de manga em pó da 

variedade Palmer obtidos pelo processo de liofilização, nas concentrações de 10, 20 e 30% de 

maltodextrina. 

 

Fonte: A autora (2017). 
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6. CONCLUSÃO 

 

A secagem de polpa de manga integral da variedade Palmer pelo processo de 

liofilização é viável, apresentando as melhores condições de processo com 20% de 

maltodextrina DE 20 e tempo de 24 horas de secagem. A escolha da melhor condição dentro 

do planejamento proposto levou em consideração a higroscopicidade e a umidade devido sua 

importância para a estabilidade e manutenção das características do pó.  

A polpa de manga em pó apresentou comportamento não higroscópico e boa 

solubilidade em água, no entanto o grau de caking apresentou valor elevado e acima do limite 

estabelecido em literatura. O processo de secagem acarretou modificação da coloração da 

polpa, constatado pela diminuição nos parâmetros colorimétricos a* e b*, devido tanto a 

degradação de pigmentos relacionados as cores vermelho e amarelo quanto ao efeito da 

adição de 20% de maltodextrina, material de cor branca.  

A polpa de manga em pó manteve suas caraterísticas físicas e físico-químicas 

estáveis durante todo o período de estudo de estabilidade. A utilização da embalagem 

laminada aliada a atmosfera à vácuo resultou em uma barreira eficaz a penetração de luz e 

oxigênio, promovendo a melhor preservação das propriedades do pó observada no estudo. 

A microscopia eletrônica de varredura (MEV) permitiu observar que o processo 

de liofilização resultou um pó amorfo. O aumento na concentração de maltodextrina provocou 

formação de partículas de menor tamanho. A formação de poros na superfície do pó foi 

observada, principalmente, nas amostras com 20 e 30% de maltodextrina. 

O modelo matemático de GAB é o que descreveu com maior precisão as 

isotermas de sorção para a polpa de manga em pó. As isotermas manifestaram-se na forma de 

uma curva em forma sigmóide (isoterma de Tipo III). A curva obtida aponta tendência a pós 

pouco estáveis, devendo ser armazenados em umidades relativas inferiores a 50% e atividade 

de água inferiores a 0,7 para manutenção das suas propriedades. Ambos os pós devem ser 

armazenados a temperatura ambiente próximas a 25 °C. 

As propriedades reológicas da polpa de manga em pó são proporcionais a 

quantidade de maltodextrina, tendo a concentração de 30% de maltodextrina como a de 

melhor fluxo. No entanto, a reologia da polpa de manga em pó apresentou através do índice 

de fluxo (ffc) tendência a fluxo coesivo para todas as concentrações de maltodextrina 

estudadas. 
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