
1 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

DEPARTAMENTO DE FITOTECNIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AGRONOMIA/FITOTECNIA 

 

 

 

 

 

 

RAVENA FERREIRA VIDAL 

 

 

 

 

 

 

QUALIDADE, COMPOSTOS BIOATIVOS E ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DE 

GENÓTIPOS DE MANGABEIRAS (Hancornia speciosa GOMES) NATIVOS DO 

LITORAL CEARENSE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 

2010 



2 
 

RAVENA FERREIRA VIDAL 

 

 

 

 

QUALIDADE, COMPOSTOS BIOATIVOS E ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DE 

GENÓTIPOS DE MANGABEIRAS (Hancornia speciosa GOMES) NATIVOS DO 

LITORAL CEARENSE. 

 

 

 

Dissertação submetida à Coordenação do 

Programa de Pós-Graduação em 

Agronomia/Fitotecnia, da Universidade 

Federal do Ceará, como requisito parcial para 

obtenção de grau de Mestre Fitotecnia. 

 

Área de concentração: Pós-colheita 
 

 

Orientador: Prof. Dr. Raimundo Wilane de Figueiredo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 

2010 



3 
 

RAVENA FERREIRA VIDAL 

 

 

QUALIDADE, COMPOSTOS BIOATIVOS E ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DE 

GENÓTIPOS DE MANGABEIRAS (Hancornia speciosa GOMES) NATIVOS DO 

LITORAL CEARENSE. 

 

 
Dissertação submetida à Coordenação do Programa de Pós-Graduação em 
Agronomia/Fitotecnia, da Universidade Federal do Ceará, como requisito parcial para 
obtenção de grau de Mestre em Fitotecnia. 
 

Aprovada em: 20 de Julho de 2010. 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

______________________________________________ 

Prof. Dr. Raimundo Wilane de Figueiredo (Orientador) 

Universidade Federal do Ceará - UFC 

 

 

__________________________________________ 

Dr. Ricardo Elesbão Alves (Co-Orientador) 

Embrapa Agroindústria Tropical - CE 

 

 

_________________________________________ 

Prof. Dr. Márcio Cleber de Medeiros Corrêa (Conselheiro) 

Universidade Federal do Ceará - UFC 

 

 

__________________________________________ 

Dr. Carlos Farley Herbster Moura (Conselheiro) 

Embrapa Agroindústria Tropical - CE 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À minha mãe, Socorro Vidal (in memória) 

DEDICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 

A minha mãe (in memorian), pelo exemplo de bondade, de amor, de dedicação e 

de vida. Por ter acreditado sempre na educação dos filhos. Por ter se dedicado aos filhos 

sempre em primeiro lugar. 

Aos meus irmãos Rogers e Rafael, pelo apoio nos momentos mais difíceis, por 

sempre se fazerem presentes em minha vida, mesmo com nos diferenças.  

As minhas tias, Mazé, Mary e Ana, por sempre estarem presentes em minha vida. 

Pela acolhida em sua casa sempre que precisei. Pelo amor e carinho de mãe. 

Aos meus padrinhos, Marieta (in memorian) e José, pelo apóio e amor a mim 

dedicado.   

Ao meu namorado, Reivany Eduardo, carinho, dedicação, apóio, companheirismo 

e toda paciência, a mim dedicado.  

Aos amigos de mestrado, Glauber, Afrânio, Haynna e Aline pelos ótimos 

momentos compartilhados durante todo o curso. Pela amizade construída. 

A família Campos, por sempre estar presente em minha vida. Pelo amor fraternal 

que temos. Pelos bons momentos que compartilhamos e apóio em momentos difíceis.  

A querida amiga e companheira Ana Carolina, pelo apoio, incentivo, ensinamento 

e amizade a mim dedicada.  

Aos colegas e amigos bolsistas e estagiários do Laboratório de Fisiologia e 

Tecnologia Pós Colheita da Embrapa Agroindústria Tropical, Delane, Juliana, Kellina, Nádia, 

Nara, Rafaela, Tarso, Thiago, Mary. Norma, Cibele, Cecília, Vitor e Dona Maria, pelo 

excelente ambiente de trabalho e convívio fraternal, por sempre poder contar com o apoio de 

todos vocês, pelas várias mãos que estiveram sempre dispostas a me ajudar. 

Aos meus amigos do laboratório de Fisiologia Vegetal, Fabio, Alan e Amanda, por 

sempre nos prestar ajudam em nossas atividades laboratoriais. 

Aos amigos de pós-graduação, Jeffite e Jonas no auxilio do uso do programa 

Genes e ao companheirinho que sempre eles têm aos colegas do departamento de Fitotecnia. 

Aos proprietários, Luiz Humberto e Paulo Araujo, por permitir a retirados dos 

frutos de suas propriedades assim possibilitando a realização deste trabalho e contribuindo 

para o desenvolvimento da ciência.   



6 
 

Ao pesquisador Dr. Dr. Carlos Farley Herbster Moura, por todo o apoio, atenção e 

pela sua imensa boa vontade de ajuda. Por nunca medir esforços para ajudar a todos que o 

procuram. 

Aos meus orientadores, Professor Dr. Raimundo Wilane de Figueiredo e Dr. 

Ricardo Elesbão Alves pesquisador da Embrapa Agroindústria Tropical, pela confiança em 

mim depositada, permitindo com que eu realizasse este mestrado. Por todo o incentivo e apoio 

técnico e científico, que foram de grande importância para o meu crescimento profissional e 

intelectual. 

Ao Professor Márcio Cleber de Medeiros Corrêa, por ter aceitado o convite de 

participar desta banca de defesa de dissertação contribuindo assim para o enriquecimento 

deste trabalho. E pelo mestre que foi durante a graduação e pós-graduação. 

À Universidade Federal do Ceará e, em especial ao corpo docente e todos aqueles 

que fazem parte do Programa de Pós-Graduação em Agronomia/Fitotecnia, pela oportunidade 

da realização do mestrado. 

Á Embrapa Agroindústria Tropical, a todos os pesquisadores que direta ou 

indiretamente ajudaram a realizar esse trabalho, em especial aos pesquisadores, Mosca, Edy e 

Fernando Aragão, que sempre estavam dispostos a tirar as dúvidas e a compartilhar seus 

conhecimentos.  

Ao secretário do curso de mestrado Deocleciano, por todas as informações e ajuda 

prestada durante todo o curso. 

A analista da Embrapa Agroindústria Tropical, Márcia Régia, pela presteza, por 

sempre estar disposta a tirar minhas dúvidas, por toda a paciência e atenção. 

Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pelo 

financiamento dos meus estudos através da bolsa de mestrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

SUMÁRIO 

 

 

 Páginas 
LISTA DE FIGURA 9 
LISTA DE TABELAS 10 
RESUMO 12 
ABSTRACT 13 
1. INTRODUÇÃO................................................................................................... 14 
2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA........................................................................... 16 
2.1. Fruteiras nativas.................................................................................................. 16 
2.2. A mangaba.......................................................................................................... 19 
2.3. Classificação botânica........................................................................................ 19 
2.4. Recursos genéticos............................................................................................. 20 
2.5. Importância da mangaba.................................................................................... 21 
2.6. Importância funcional das frutas........................................................................ 22 
2.7. Qualidade............................................................................................................ 23 
2.7.1. Peso Total, Peso de Polpa e de Sementes........................................................ 24 
2.7.2. Rendimento de Polpa....................................................................................... 25 
2.7.3. Comprimento e Diâmetro................................................................................ 26 
2.7.4. Sólidos Solúveis e Açucares Solúveis Totais.................................................. 27 
2.7.5. Acidez Total Titulável e pH............................................................................ 28 
2.5.6. Relação SS/ATT.............................................................................................. 29 
2.5.7. Pectina Total.................................................................................................... 30 
2.8. Compostos Bioativos.......................................................................................... 31 
2.8.1. Vitamina C ...................................................................................................... 31 
2.8.2. Carotenóides ................................................................................................... 31 
2.8.3. Compostos Fenólicos....................................................................................... 32 
2.9. Atividade Antioxidante ..................................................................................... 33 
3 MATERIAL E MÉTODOS................................................................................. 36 
3.1. Origem dos genótipos......................................................................................... 36 
3.2. Coleta e preparo das amostras............................................................................ 45 
3.3. Avaliação física do fruto................................................................................... 46 
3.3.1. Massa do fruto, da polpa e das sementes........................................................ 46 
3.3.2. Comprimento e diâmetro................................................................................. 46 
3.3.3. Rendimento de polpa....................................................................................... 46 
3.4. Avaliações físico-químicas e químicas do fruto................................................. 47 
3.4.1. Sólidos Solúveis (SS)...................................................................................... 47 
3.4.2. Acidez Total Titulável (ATT)......................................................................... 47 
3.4.3. Relação SS/ATT.............................................................................................. 47 
3.4.4. pH.................................................................................................................... 47 
3.4.5. Vitamina C....................................................................................................... 48 
3.4.6. Açúcares Solúveis Totais (AST) .................................................................... 48 
3.4.7. Pectina total..................................................................................................... 48 
3.4.8. Flavonóides amarelos...................................................................................... 49 
3.4.9. Carotenóides totais.......................................................................................... 49 
3.4.10. Polifenóis Extraíveis Totais (PET)................................................................ 50 
3.5. Atividade Antioxidante Total (AAT)................................................................. 51 
3.5.1. ABTS............................................................................................................... 51 



8 
 

3.5.2. DPPH............................................................................................................... 51 
3.7. Análise estatística............................................................................................... 52 
4 RESULTADOS E DISCUSSÂO........................................................................ 53 
4.1. Aspectos de Qualidade ...................................................................................... 53 
4.1.2. Físicos.............................................................................................................. 53 
4.1.2.1. Massa do Fruto............................................................................................. 53 
4.1.2.2. Massa de Polpa e de Sementes..................................................................... 54 
4.1.2.3. Rendimento de Polpa.................................................................................... 56 
4.1.2.4. Comprimento e Diâmetro de fruto............................................................... 57 
4.1.3. Aspectos Físico-químicos e Químicos............................................................ 58 
4.1.3.1. Sólidos Solúveis (SS) e Açúcares Solúveis Totais (AST)............................ 59 
4.1.3.2. Acidez Total Titulável (ATT) e pH.............................................................. 61 
4.1.3.3. Relação SS/ATT........................................................................................... 63 
4.1.3.4. Pectina Total ........ ....................................................................................... 63 
4.2. Compostos Biotivos............................................................................................ 65 
4.2.1 Vitamina C........................................................................................................ 65 
4.2.2. Carotenóides Totais......................................................................................... 66 
4.2.3. Compostos Fenólicos....................................................................................... 67 
4.2.3.1. Polifenóis Extraíveis Totais.......................................................................... 67 
4.2.3.2 Flavonóides Amarelos................................................................................... 68 
4.3. Atividade Antioxidante Total (AAT) ................................................................ 70 
4.3.1. ABTS............................................................................................................... 70 
4.3.2. DPPH............................................................................................................... 71 
4.4. Correlação........................................................................................................... 73 
5.CONCLUSÕES..................................................................................................... 75 
6.REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS............................................................... 76 
APÊNDICE 88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 - Mapa de localização, de origem dos frutos de mangabeira, da cidade 
de Cascavel e do distrito de Guanacês.................................................................. 

Página 
   36 

Figura 2 - Frutos de mangabeira do genótipo 1, provenientes do distrito de 
Guanacés, CE........................................................................................................ 

37 

Figura 3 - Frutos de mangabeira do genótipo 2, provenientes do distrito de 
Guanacés, CE. ...................................................................................................... 

37 

Figura 4 - Frutos de mangabeira do genótipo 3, provenientes do distrito de 
Guanacés, CE. ...................................................................................................... 

37 

Figura 5 - Frutos de mangabeira do genótipo 4, provenientes do distrito de 
Guanacés, CE. ...................................................................................................... 

38 

Figura 6 - Frutos de mangabeira do genótipo 5, provenientes do distrito de 
Guanacés, CE. ...................................................................................................... 

38 

Figura 7 - Frutos de mangabeira do genótipo 6, provenientes do município de 
Cascavel, CE. ....................................................................................................... 

38 

Figura 8 - Frutos de mangabeira do genótipo 7, provenientes do município de 
Cascavel, CE. ....................................................................................................... 

39 

Figura 9 - Frutos de mangabeira do genótipo 8, provenientes do município de 
Cascavel, CE. ....................................................................................................... 

39 

Figura 10 - Frutos de mangabeira do genótipo 9, provenientes do município de 
Cascavel, CE. ....................................................................................................... 

40 

Figura 11 - Frutos de mangabeira do genótipo 10, provenientes do município 
de Cascavel, CE. .................................................................................................. 

40 

Figura 12 - Frutos de mangabeira do genótipo 11, provenientes do município 
de Cascavel, CE. .................................................................................................. 

41 

Figura 13 - Frutos de mangabeira do genótipo 12, provenientes do município 
de Cascavel, CE. .................................................................................................. 

41 

Figura 14 - Frutos de mangabeira do genótipo 13, provenientes do município 
de Cascavel, CE. .................................................................................................. 

42 

Figura 15 - Frutos de mangabeira do genótipo 14, provenientes do município 
de Cascavel, CE. .................................................................................................. 

42 

Figura 16 - Frutos de mangabeira do genótipo 15, provenientes do município 
de Cascavel, CE. .................................................................................................. 

43 

Figura 17 - Frutos de mangabeira do genótipo 16, provenientes do município 
de Cascavel, CE. .................................................................................................. 

43 

Figura 18 - Frutos de mangabeira do genótipo 17, provenientes do município 
de Cascavel, CE.................................................................................................... 

43 

Figura 19 - Frutos de mangabeira do genótipo 18, provenientes do município 
de Cascavel, CE. .................................................................................................. 

44 

Figura 20 - Frutos de mangabeira do genótipo 19, provenientes do município 
de Cascavel, CE. .................................................................................................. 

44 

Figura 21 - Frutos de mangabeira do genótipo 20, provenientes do município 
de Cascavel, CE. .................................................................................................. 

44 

Figura 22 - Estabilização do radical de ABTS_+................................................. 51 
Figura 23 - Estabilização do radical de DPPH..................................................... 52 
Figura 24 - Massa total dos frutos de 20 genótipos de mangabeiras, oriundos 
do Município de Cascavel – CE. .......................................................................... 

54 

Figura 25 - Massa total da polpa dos frutos de 20 genótipos de mangabeiras, 55 



10 
 

oriundos do Município de Cascavel – CE. ........................................................... 
Figura 26 - Massa total das sementes de 20 genótipos de mangabeiras, 
oriundos do Município de Cascavel – CE. ........................................................... 

55 

Figura 27 - Rendimento de polpa de 20 genótipos de mangabeiras, oriundos do 
Município de Cascavel – CE. ............................................................................... 

56 

Figura 28 - Comprimento dos frutos de 20 genótipos de mangabeiras, oriundos 
do Município de Cascavel – CE. .......................................................................... 

57 

Figura 29 - Diâmetro dos frutos dos frutos de 20 genótipos de mangabeiras, 
oriundos do Município de Cascavel – CE. ........................................................... 

58 

Figura 30 - Teor de sólidos solúveis dos frutos de 20 genótipos de 
mangabeiras, oriundos do Município de Cascavel – CE. .................................... 

60 

Figura 31 - Açúcares solúveis totais dos frutos de 20 genótipos de 
mangabeiras, oriundos do Município de Cascavel – CE. .................................... 

61 

Figura 32 - Acidez total titulável dos frutos de 20 genótipos de mangabeiras, 
oriundos do Município de Cascavel – CE. ........................................................... 

62 

Figura 33 - Valores de pH de frutos de 20 genótipos de mangabeiras, oriundos 
do Município de Cascavel – CE. ......................................................................... 

62 

Figura 34 – Relação SS/ATT de frutos de 20 genótipos de mangabeiras, 
oriundos do Município de Cascavel – CE. .......................................................... 

63 

Figura 35 - Pectinas totais de frutos de 20 genótipos de mangabeiras, oriundos 
do Município de Cascavel – CE. .......................................................................... 

64 

Figura 36 - Teor de vitamina C de frutos de 20 genótipos de mangabeiras, 
oriundos do Município de Cascavel – CE. .......................................................... 

66 

Figura 37 - Teor de carotenóides dos frutos de 20 genótipos de mangabeiras, 
oriundos do Município de Cascavel – CE............................................................. 

67 

Figura 38 - Polifenóis Extraíveis totais dos frutos de 20 genótipos de 
mangabeiras, oriundos do Município de Cascavel – 
CE......................................................................................................................... 

68 

Figura 39 - Teor de flavonóides amarelos dos frutos de 20 genótipos de 
mangabeiras, oriundos do Município de Cascavel – 
CE......................................................................................................................... 

69 

Figura 40 - Atividade antioxidante pelo método ABTS dos frutos de 20 
genótipos de mangabeiras, oriundos do Município de Cascavel – 
CE......................................................................................................................... 

71 

Figura 41 - Atividade antioxidante pelo método DPPH dos frutos de 20 
genótipos de mangabeiras, oriundos do Município de Cascavel – 
CE......................................................................................................................... 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

LISTA DE TABELAS 

 

 

Tabela 1 - Dados de pluviosidade ocorrida no período de julho de 2007 a 
dezembro de 2008 na região de Cascavel, Ceará.................................................. 

45 

Tabela 2 - Correlações entre os compostos bioativos, e atividade antioxidante 
total pelos métodos ABTS e DPPH...................................................................... 

74 

Tabela 3 - Valores médios das características físicas de frutos de Mangabeira 
oriundos do Litoral Cearense (média ± DP, n=25 mangabas).............................. 

89 

Tabela 4 - Valores médios obtidos para os teores de sólidos solúveis (SS), pH, 
acidez total titulável (AtT), relação SS/ATT, açúcares solúveis totais (AST) e 
pectina total (PCT) de frutos de Mangabeira oriundos do Litoral Cearense 
(média ± DP)......................................................................................................... 

90 

Tabela 5 - Valores médios obtidos para os teores de vitamina C, carotenóides 
totais (CT), flavonóides amarelos (FA), polifenóis totais (TEP) de frutos de 
Mangabeira oriundos do Litoral Cearense (média ± DP)..................................... 

91 

Tabela 6 - Valores médios obtidos para a atividade antioxidante total (AAT) 
método ABTS e pelo método DPPH de frutos de Mangabeira oriundos do 
Litoral Cearense (média ± DP)............................................................................. 

92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

RESUMO 

 

A mangaba ou mangabeira (Hancornia speciosa GOMES) se adapta melhor a clima tropical 

mais seco, clima tipo do cerrados brasileiro e tabuleiro costeiros, onde seus frutos podem 

constituir no futuro uma agradável fonte de alimento, embora ainda não sejam 

significativamente explorados comercialmente. Este trabalho teve por objetivo fornecer dados 

sobre as características físicas, físico-químicas e avaliar a quantidade dos compostos bioativos 

e atividade antioxidante total de diferentes genótipos de mangabeiras nativas do litoral 

cearense para a obtenção de dados relevantes para a utilização e variabilidade desta espécie. 

Os frutos foram caracterizados fisicamente quanto ao peso total, dimensões e rendimento em 

polpa. Para a avaliação das características físico-químicas e químicas foram feitas as seguintes 

análises: acidez total titulável, açúcares solúveis totais, pH, sólidos solúveis, relação SS/ATT, 

vitamina C, pectina total, flavonóides amarelos, carotenóides totais, polifenóis extraíveis 

totais (PET) e atividade antioxidante total (AAT) pelos métodos ABTS e DPPH. Com relação 

ao peso total houve grande diferença entre os genótipos, variando de 8,55g a 20,51g, com 

rendimento de polpa na faixa de 76,92% a 91,56%. Os sólidos solúveis apresentaram grande 

amplitude com valor mínimo (17,30°Brix) e valor máximo (24,40°Brix). Os genótipos 

avaliados apresentaram média de 10,26% para os açúcares totais, baixo teor de acidez com 

variação de 1,55% a 2,24 % de ácido cítrico, com média para a relação SS/AT de 10,59%. 

Para a vitamina C o genótipo que mais se destacou foi o G14 com valor de 269,66mg/100g 

com valor média total de 183,81mg/100g. obteve-se ampla variação para o PET com faixa de 

161,45 a 366,83mg/100g e valor médio de 220,06mg/100g. Com relação a AAT os genótipos 

avaliados apresentaram média de 13,18µM Trolox/g polpa com o método do ABTS e  

5792,66g polpa/g DPPH para o método do DPPH. houve correlação positiva e significativa 

entre a atividade antioxidante total pelo método ABTS com o teor de vitamina C (0,6133**) e 

para o método DPPH, a correlação foi negativa e significativa (-0,669**). Os frutos das 

mangabeiras estudados neste trabalho apresentam em sua composição excelente quantidades 

de compostos bioativos, tais como: vitamina C, carotenóides, flavonóides e polifenóis 

extraíveis totais. Destacando-se o genótipo 14 com o teor mais elevado de vitamina C entre os 

genótipos avaliados. Os genótipos 5, 13 e 15 com os maiores valores de atividade 

antioxidante total no método ABTS, dentre os genótipos avaliados. E para a atividade 

antioxidante total no método DPPH, destacaram-se os genótipos 5, 14 e 15.  

 

Palavras-chave: mangaba, frutas, qualidade, atividade antioxidante. 
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ABTSRACT 

 

Mangaba or Mangabeira (Hancornia speciosa) is better adapted to tropical climate drier 

climate and type of Brazilian cerrados board coasters, where its fruit in the future can be a 

nice source of food, although not significantly exploited commercially. This study aimed to 

provide data on the physical, physicochemical and evaluate the quantity of bioactive 

compounds and total antioxidant activity of different genotypes mangabeiras native of Ceará 

to obtain information relevant to the use and variability of this species. The fruits were 

physically characterized for total weight, size and pulp yield. For the evaluation of the 

physicochemical and chemical characteristics were analyzed: total acidity, total soluble sugar, 

pH, soluble solids, SS/TTA ratio, vitamin C, total pectin, yellow flavonoids, carotenoids, total 

extractable polyphenols (TEP) and total antioxidant activity (TAA) by ABTS and DPPH. 

With respect to the total weight was no big difference between genotypes, ranging from 8.55 

g to 20.51 g with pulp yield range from 76.92% to 91.56%. The soluble solids showed high 

amplitude with a minimum value (17.30 ° Brix) and maximum (24.40 ° Brix). The genotypes 

showed an average of 10.26% for total sugar, low acid content ranging from 1.55% to 2.24% 

citric acid, with an average for the SS/TTA ratio of 10.59%. For vitamin C genotype that 

stood out was the G14 with a value of 269.66 mg/100 g with an average total value of 183.81 

mg/100g. A wide variation was obtained for the TEP range from 161.45 to 366.83 mg/100g 

and average value of 220.06 mg/100g. With respect to the TAA genotypes showed an average 

of 13.18 mM Trolox / g pulp with the method of ABTS pulp and 5792.66 g / g DPPH for 

DPPH. There was significant positive correlation between total antioxidant activity by ABTS 

method with vitamin C (0.6133 **) and the DPPH method, the correlation was negative and 

significant (-0.669 **). The fruits of mangabeiras studied in this work in its present 

composition excellent quantities of bioactive compounds such as vitamin C, carotenoids, 

flavonoids and polyphenols extractable total. Highlighting the genotype 14 with the higher 

content of vitamin C among genotypes. Genotypes 5, 13 and 15 with the highest values of 

total antioxidant activity in ABTS method, among the genotypes. And for the total antioxidant 

activity in DPPH, highlighted the five genotypes, 14 and 15. 

 

Key words: mangaba, fruit, quality, antioxidant activity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A existência de grande número de espécies frutíferas nativas vegetando no Brasil, 

em especial no Nordeste, sem informações necessárias sobre o seu potencial produtivo e 

comercial, ainda constitui lacuna a ser preenchida para que possam ser exploradas 

comercialmente. 

A mangabeira (Harconia speciosa Gomes) é uma dessas frutíferas que ainda não 

esta sendo explorada em seu potencial máximo. A mangabeira é uma frutífera da família das 

Apocináceas, é uma árvore originária do Brasil. Ocorrendo nas regiões de vegetação aberta, 

como cerrados, tabuleiros arenosos, chapadas e caatingas. A colheita dos frutos é iniciada 

normalmente em novembro ou dezembro e se estende até os meses de maio ou junho 

(VIEIRA NETO, 2002). O fruto apresenta ótimo aroma e sabor, sendo utilizado além do 

consumo in natura, na produção de doces, compotas, xarope, vinho, vinagre, licor, refresco e 

principalmente suco e sorvete. Ultimamente estudos têm sido desenvolvidos visando a sua 

utilização sob a forma de passas, por possuir efeitos medicinais, indicados para pessoas 

convalescentes no tratamento de úlceras gástricas (VIEIRA NETO, 1997; FRANCO et al., 

2003).  

 Segundo dados do INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA (2010) a produção de mangaba no Brasil decaiu, entre os anos de 2004 (999 

toneladas) a 2008 (711 toneladas). Carvalho et al. (2001) comentam que a exploração de 

fruteiras nativas ocorre na maioria das vezes na forma de extrativismo, devido a falta de 

informações por parte de quem a utiliza, não conservam a vegetal nativa levando ao 

desmatamento de áreas produtivas. 

O Nordeste brasileiro apresenta condições climáticas favoráveis ao cultivo de 

muitas espécies frutíferas de clima tropical, o que é evidenciado pela expressiva diversidade 

de espécies nativas encontradas na região, ao lado de outras, exóticas, introduzidas de 

ecossistemas equivalentes e que se adaptaram bem, comportando-se de modo semelhante ao 

do material nativo (CARVALHO et al., 2001). 

Informações sobre morfologia, produção, características fisiológicas e fonológica 

são importantes para a descrição e caracterização de genótipos de diversas fruteiras que 

permitam um melhor aproveitamento de recursos genéticos disponíveis e possibilitando a 
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incorporação de outras espécies frutíferas aos sistemas produtivos comercias (CARVALHO et 

al., 2001; LEAL et al., 2006). 

O consumo de frutas na alimentação humana tem deixado de ser somente um 

prazer para converte-se em uma necessidade, dadas as boas características que as mesmas têm 

para a saúde e bem-estar do homem. As frutas são fontes de energia, carboidratos, diversas 

vitaminas, minerais e produtos com propriedades bioativas, além de que proporciona 

variedade e sabor a dieta, constituindo parte importante desta (ALVES et al., 2006). 

Há evidência epidemiológica convincente de que frutas e hortaliças são benéficas 

para a saúde geral e contribuem para a prevenção de processos degenerativos (PRIOR et al., 

1998). A inclusão de antioxidantes na dieta é de grande importância para a saúde e o consumo 

de frutas e hortaliças está relacionado com a diminuição do risco do desenvolvimento de 

doenças associadas ao acúmulo de radicais livres (POMPELLA, 1997). 

O ácido ascórbico, os carotenóides e os compostos fenólicos, considerados 

antioxidantes, variam em seus conteúdos e perfis entre os diversos frutos sendo assim a 

capacidade antioxidante de um fruto difere consideravelmente de outro (LEONG; SHUI, 

2002). Este fator de variação, quantitativos e qualitativos, está ligado a funções intrínsecas 

(cultivar, variedade e estádio de maturação) e extrínsecos (condições climáticas e edáficas) 

que se mostrando dependentes da estrutura química e da concentração destes fitoquímicos no 

alimento (MELO et al., 2008). 

Desta forma, objetivou-se caracterizar os frutos de diferentes genótipos de 

mangabeiras oriundos do litoral cearense quanto a qualidades físicas, físico-químicas e 

químicas, avaliar a quantidade dos compostos bioativos e atividade antioxidante total para a 

obtenção de dados relevantes na variabilidade e para a utilização desta espécie.   
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

 

2.1. Fruteiras nativas 

 

 

O consumo de frutas nativas, prática milenar entre nossos índios, foi fundamental 

para a sobrevivência dos primeiros desbravadores e colonizadores de nossa terra e até hoje 

estão presentes em nossa culinária regional na forma de licores, sucos, sorvetes, geléias, bolos 

e mingaus, ou mesmo complementando algumas receitas salgadas. Mas não só a alimentação 

desperta o interesse por nossas frutas: durante a II guerra mundial, a mangaba foi 

intensivamente explorada para extração de látex, assim como, na década de 70, por ocasião da 

crise do petróleo, vários estudos foram feitos para a substituição do óleo diesel por outros 

derivados do babaçu e da macaúba. O óleo do pequi já foi enlatado e comercializado, e a 

polpa e óleo da macaúba são utilizados na fabricação do sabão de coco. Além de alimentar, 

nossa flora tem grande potencial combustível, agroindustrial, forrageiro, medicinal e 

ornamental (AVIDOS; FERREIRA, 2000).  

A vegetação nativa passou a ser modificada com o conhecimento das plantas 

consideradas úteis e retirada das nocivas, até chegar à agricultura com a retirada total da 

vegetação nativa e o cultivo de plantas selecionadas. Este processo foi responsável pelo 

enorme crescimento da produção de alimentos e de outros produtos vegetais que tem 

sustentado a crescente massa populacional do globo. Obviamente, foi visto como um processo 

desejável até o extremo de serem menosprezadas as áreas cobertas de vegetação nativa, 

simples mato, aguardando a vez de serem trabalhadas. Mas sempre houve certa preocupação 

com a manutenção de áreas de vegetação nativa, por razões que iam desde a utilidade de 

alguns de seus componentes, como as árvores madeireiras de difícil cultivo, até o desejo de 

manutenção de áreas de lazer (SAMPAIO; SAMPAIO, 2010). 

A América Tropical é considerada como centro de origem de muitas frutíferas, 

algumas das quais foram domesticadas há longo tempo pelos povos nativos. A sua riqueza se 

dá também pela sua situação geográfica, devido à heterogeneidade e à mistura das duas floras, 

a da América do Norte e a da Amazônia, as quais vão até as áreas baixas da América Central, 

com algumas espécies indo em ambas as direções (DONADIO, 1993). Estima-se que 250 mil 
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espécies de plantas já foram descritas em âmbito mundial, sendo o Brasil considerado como 

um dos mais ricos, com cerca de 55 a 60 mil espécies, correspondente a 22% do total 

(ARAGÃO et al., 2002). Somente das Américas Donadio et al. (1998) citam cerca de mil 

espécies nativas, distribuídas em 80 famílias, sendo que pelo menos 400 espécies são de 

origem ou ocorrentes no Brasil, mas devido à grande expansão populacional há a devastando 

dos seus hábitats naturais (VIEIRA NETO, 2002).. 

Giacometti (1993) propôs a existência de dez centros de diversidade de fruteiras 

nativas no Brasil, entre os quais os centros do Nordeste-Caatinga e o da Mata Atlântica. No 

Nordeste do Brasil, a exploração de fruteiras nativas ocorre na maioria das vezes de forma 

extrativista, apresentando poucos estudos relacionados à sua morfologia, produção, 

características fisiológicas e fenologia que são importantes para a descrição e caracterização 

dos diversos genótipos existentes, dados estes que serviriam de base para a incorporação de 

muitas espécies frutíferas aos sistemas produtivos comerciais, também contribuindo, desta 

forma, para a conservação dos recursos genéticos (CARVALHO et. al., 2001). 

A produção agropecuária da região Nordeste do Brasil experimenta grandes 

obstáculos associados a uma complexa sinergia de fatores que concorrem para a depredação 

da base de recursos naturais da região e que dificultam, ou até inviabilizam, produzir bens 

agrícolas em boa parte dos municípios dos nove Estados que a compõem. Dentre os fatores 

que contribuem para o empobrecimento dos recursos naturais da Região Nordeste, estão à 

concentração fundiária, a instabilidade climática, a forma como as atividades agrícolas são 

praticadas e a eliminação da cobertura vegetal (LEMOS 2001). 

A extração de produtos vegetais da vegetação nativa do semi árido é baixa e a 

produção registrada é pequena tanto em termos quantitativos quanto econômicos sendo boa 

parte dessa produção voltada para consumo próprio. Alguns dos produtos do extrativismo têm 

declinado ao longo do tempo (ceras, látex, óleos fixos e outros) enquanto outros têm 

aumentado e parecem ter maior perspectiva no futuro (medicinais e outros produtos 

químicos). A pequena interferência deste extrativismo na vegetação nativa não chega, em 

geral, a prejudicar as outras utilidades, porém o uso intensivo de algumas espécies poderia 

ameaçar sua sustentabilidade e, indiretamente, a biodiversidade (SAMPAIO; SAMPAIO, 

2010). 

A integridade ecológica da costa brasileira é pressionada pelo crescimento dos 

grandes centros urbanos, pela especulação imobiliária sem planejamento, pela poluição e pelo 

enorme fluxo de turistas. A ocupação predatória vem ocasionando a devastação das 

vegetações nativas, o que leva à movimentação de dunas e até ao desabamento de morros. Já a 
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expulsão das populações caiçaras (pescador ou o caipira do litoral) está acabando com uma 

das culturas mais tradicionais e ricas do Brasil (MAGOSSI; MAGOSSI, 2004). 

A caracterização genética também é importante para a utilização de espécies 

nativas, pois permite um melhor conhecimento dos recursos genéticos disponíveis na região e 

das estruturas genéticas das populações, ajudando no processo de seleção de populações e/ou 

de plantas individuais com características desejáveis para o cultivo (GIACOMETTI, 1993). 

O litoral brasileiro abriga rico mosaico de ecossistemas de alta relevância 

ambiental. Ao longo do mesmo podem ser encontrados manguezais, restingas, dunas, praias, 

ilhas, costões rochosos, baías, brejos, falésias, estuários, recifes de corais e outros ambientes 

importantes do ponto de vista ecológico, todos apresentando diferentes espécies animais, 

vegetais e outros (IBAMA, 2004).  

O Estado do Ceará está localizado na região nordeste do Brasil, portanto na Zona 

Tropical. A extensão de sua linha de costa, com 573km, representa 17,5% da faixa litorânea 

nordestina. As fruteiras nativas ocupam lugar de destaque nos diversos ecossistemas e de um 

modo geral seus frutos são comercializados no mercado regional com grande aceitação 

popular. Algumas destas espécies oferecem frutos abundantes, nutritivos e suculentos, e 

desempenham um papel importante na nutrição do nordestino, principalmente como fonte de 

sais minerais e vitaminas. Além disso, algumas vezes, se tornam a única fonte alimentícia 

para os animais nativos (MENDES, 1997; AVIDOS; FERREIRA, 2003). 

Mesmo que os dados estatísticos oficiais não mostrem, provavelmente pela 

dificuldade em contabilizar um produto sazonal que é vendido nos mais diferentes espaços, 

existe um mercado significativo de frutas nativas no Nordeste brasileiro, observável nas 

feiras, supermercados, lanchonetes e restaurantes das capitais.  

Pesquisas com espécies ainda são incipientes, necessitam atenção especial. O 

apoio de instituições e a criação de novas tecnologias são fundamentais para a descoberta das 

potencialidades e limitações tanto na área de implantação, manejo, colheita e pós-colheita 

desta espécie promissora da região nordeste e em áreas onde ainda restam mata atlântica afim 

de conservação e manutenção da área como fonte econômica e ecológica (SANTOS et al.,, 

2010). 

No conjunto das frutas nativas no Nordeste, a mangaba é a que tem maior 

destaque e valorização no mercado sendo a mesma, predominantemente, nativa e oriunda 

tanto de áreas de livre acesso como de propriedades privadas. O seu sucesso tem provocado 

diferentes e controversas tendências, a exemplo da excelente conservação de áreas de uso 
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comum em Sergipe, da extinção dos remanescentes em Pernambuco e da tendência de 

privatização em Alagoas e Bahia (MOTA et al.,.2008) 

 

 

2.2. A mangaba   

 

 

Sousa (2004) reporta que a mangaba é uma palavra de origem indígena (mã’gawa) 

que significa “coisa boa de comer”. Mencionada por Braga (1960) como corruptela de 

mongaba, que significa grude ou visgo, devido à presença de látex na planta. Os índios tupis a 

chamam de tembiú-catu e os guaranis do Paraguai, de manga-icé é no Brasil também é 

chamada de mangaíba, mangareíba, mangava, mangaúva e manguba (MONACHINO, 1945). 

 

 

2.3. Classificação botânica 

 

 

A mangabeira (Hancornia speciosa GOMES) foi descrita pela primeira vez por 

Gomes em 1812, pertencendo à classe Dicotyledoneae, ordem Gentianales, família 

Apocynaceae, gênero Hancornia e à espécie Hancornia speciosa sendo a mais importante 

desta espécie (LEDERMAN et al., 2000). 

Citado por Ferreira (2006), a mangabeira é uma frutífera que vegeta 

espontaneamente nas Regiões Tropicais da América do Sul. No Brasil nas regiões Centro-

Oeste, Norte, Nordeste e Sudeste e, em maior abundância, nas áreas de tabuleiros costeiros e 

baixadas litorâneas do Nordeste, onde se concentra a maior produção comercial de frutos e 

nativa da zona de transição entre a vegetação tipo cerrado e o bosque tropical atlântico. 

A mangabeira se adapta melhor a clima tropical mais seco, clima tipo do cerrados 

brasileiro. Nos períodos de déficit hídrico e nas épocas de temperatura mais elevada, 

apresenta melhor desenvolvimento vegetativo. Entretanto, pode ser encontrado também em 

regiões subtropicais (mais próximas ao Brasil Central) de Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás 

e São Paulo, reportado por Vieira Neto (1994) e Souza (2004). Encontrando condições 

favoráveis de desenvolvimento em solos de texturas arenosas e média, livres de 

encharcamento característicos de alguns tipos de ecossistemas das regiões Norte, Sudeste, 

Centro-Oeste e predominantemente o Nordeste (AGUIAR FILHO et al., 1998a). 
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Reportando Ferreira (2006), a mangabeira é um arbusto de porte médio atingindo 

5 a 7m de altura, com diâmetro da copa de 4 a 6m. Possui ramos numerosos e, ao 

envelhecerem, apresentam-se suberificados. As folhas são elípticas de 5 a 6cm de 

comprimento e 2cm de largura. As flores são hermafroditas de coloração branca e cheiro 

suave.  

O fruto é uma baga de forma elipsóide ou arredondada, atingindo até 6,5cm de 

comprimento, mas com diferentes tamanhos na mesma planta. A casca ou exocarpo apresenta 

coloração que varia de verde-clara a amarelada, com estrias amareladas ou avermelhadas e 

sendo a polpa de cor branca, com gosto acidulada a doce, suave, carnosa e viscosa e de aroma 

perfumado. Possui no seu interior inúmeras sementes que variam de 2 a 38 em cada fruto 

tendo a coloração castanho-claro, delgadas, rugosas, com um hilo no centro, de forma 

discóide ou circular, achatadas ou comprimidas, com 7 a 8mm de diâmetro (MANICA, 2002). 

O período de florescimento até a colheita dos frutos maduros varia de 97 a 113 

dias (MANICA, 2002). O florescimento da mangabeira ocorre mais intensamente entre os 

meses de agosto a outubro, durante o período de seca no Nordeste, e o amadurecimento dos 

seus frutos ocorre nos meses de pleno verão, em janeiro, fevereiro e março, período esse 

conhecido como safra-botão. Uma segunda época de florescimento costuma ocorrer no 

Nordeste entre os meses de abril a junho, que é um período de chuvas, e o amadurecimento 

dos frutos ocorre nos meses de julho a setembro, mas em menor quantidade, quando 

comparada com a primeira época e conhecida como safra-das-flores (VIEIRA NETO, 1993 e 

1994). Sousa (2004) cita que em Belém, Pará foi registrado duas épocas de produção, uma no 

primeiro semestre com pico em março, e outra no segundo com picos em setembro e 

novembro. 

 

 

2.4. Recursos genéticos 

 

 

Define-se recurso genético como sendo uma porção da biodiversidade que tem 

previsão de uso atual e potencial compreendendo assim as variedades tradicionais, variedades 

melhoradas, linhas avançadas e espécies nativas (GIACOMETTI, 1993). As perdas de 

variabilidade genética, causada pela atividade do homem, são expressivas e se deve, 

especialmente, a destruição de habitats naturais de populações de plantas por isso a 
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importância da pesquisa voltada para a conservação dos recursos genéticos (PAIVA et al., 

2003). 

Segundo Lederman et al. (2000) a mangabeira é uma das frutíferas mais 

ameaçadas de extinção no Nordeste devido à grande redução na área original dos 

ecossistemas, causado pelo desmatamento, especulação imobiliária e plantio de cultivos como 

cana-de-açúcar, coqueiro e pastagens.  

O Instituto Agronômico de Pernambuco - IPA mantém na Estação Experimental 

de Porto de Galinhas cerca de 125 matrizes, em Ipojuca, PE, reserva de aproximadamente 1,3 

ha, implantadas em 1970 (BEZERRA et al., 1993). A Empresa Estadual de Pesquisa 

Agropecuária da Paraíba S.A. - EMEPA possui na Estação Experimental de Mangabeira, em 

João Pessoa, PB, a maior coleção ex situ do país, com cerca de 220 acessos procedentes dos 

Estados da Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, entre os quais estão sendo 

selecionados alguns materiais promissores (AGUIAR FILHO; BOSCO, 1995; AGUIAR 

FILHO et al., 1998a). 

 

 

2.5. Importância da Mangaba  

 

 

O extrativismo em algumas localidades do Nordeste é de extrema importância e 

muitas vezes chegando a ser a única atividade de comunidades rurais. Os estudos sobre o 

extrativismo são raros, provavelmente porque há três décadas o extrativismo parecia fadado 

devido à concorrência com os produtos sintéticos, das redes arcaicas de comercialização, da 

imagem negativa da atividade associada à destruição dos agroecossistemas e da tendência de 

tecnificação dos processos de trabalho no espaço rural (HOMMA, 1993; MOTA et al., 2007), 

porém persistindo para algumas fruteiras nativas como castanha-da-amazônia, mangaba, 

bacuri e coco-babaçu possibilitando o desenvolvimento social de populações rurais que 

desenvolvem sistemas produtivos (caça, coleta, agricultura e pesca) com técnicas de baixo 

impacto ambiental (ALMEIDA, 1994; CUNHA, 1999; EMPERAIRE, 2000). As frutas 

nativas, como a mangaba, passam a fazer parte dessa construção social do litoral nordestino 

como espaço diferenciado para os que querem viver a experiência de um turismo com fortes 

vínculos com a cultura local.  

A mangabeira destaca-se com grande importância na região Nordeste, em especial 

no Estado de Sergipe, fazendo parte das tradições culturais e atuando na renda econômica da 
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região, além de ser uma cultura potencial para agricultura familiar e assentados (SANTOS et 

al., 2010). O fruto da mangabeira circula no mercado regional e muito embora venha 

ocorrendo ampla demanda a partir dos anos 90, ainda não é possível estimar as fronteiras do 

consumo da mesma, vez que novos hábitos de consumo se geram também pelo trânsito de 

pessoas que experimentam sabores nas regiões de origem dos mesmos e buscam continuar 

dispondo deles onde vivem (MOTA et al., 2008).  

Na região Nordeste, a quantidade produzida da fruta não atende à demanda, e por 

isso o seu preço ainda é elevado, o que permite identificar um amplo mercado, não mais 

potencial, mas seguramente uma realidade. Muitas lacunas ainda necessitam ser preenchidas 

na cadeia produtiva da mangaba, principalmente por tratar-se de uma fruta destinada, em 

maior quantidade, à industrialização. No entanto, esforços têm sido envidados por diversas 

instituições de ensino e pesquisa no desenvolvimento de estudos visando ao seu 

melhoramento genético, além de técnicas de propagação vegetativa, adubação, manejo 

fitotécnico e fitossanitário, de colheita e pós-colheita, beneficiamento, entre outros 

(EMBRAPA, 2006).  

 

 

2.6. Importância funcional das frutas 

 

 

Os alimentos funcionais, ou alimentos com alegações de funcionais ou de saúde, 

podem ser descritos como alimento semelhante em aparência ao alimento convencional, 

consumidos como parte da dieta usual, capazes de produzir demonstrados efeitos metabólicos 

ou fisiológicos úteis na manutenção de uma boa saúde física e mental, podendo auxiliar na 

redução do risco de doenças crônico-degenerativas, além de suas funções nutricionais básicas. 

O composto responsável por essa ação biológica contida no alimento pode-se definida como 

“ingrediente funcional” e estes ingredientes ativos são fitoquímicos, ou compostos bioativos e 

ainda nutracêuticos (LAJOLO, 2005). 

A importância funcional desses compostos na saúde humana tem levado inúmeros 

pesquisadores a realizarem estudos buscando determinar as concentrações destes compostos 

nos alimentos mais consumidos e em especial nas frutas. O efeito protetor de dietas ricas em 

frutas e vegetais contra doenças cardiovasculares e certos tipos de câncer, em parte aos 

antioxidantes contidos nestes alimentos estão sendo verificados em estudos epidemiológicos 

(RODRIGUES et al., 2003; LIMA et al., 2004; GRANDIS et al., 2005; MELO et al., 2006). 
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Compostos como a vitamina C, carotenóides e flavonóides (antocianinas) 

conferem boa qualidade aos frutos e possuem importantes funções e ações para a saúde 

humana, principalmente por atuarem como antioxidantes e sequestrantes de radicais livres, 

capazes de ajudar a reduzir o risco de enfermidades como o câncer e doenças cardiovasculares 

(AGUIAR, 2001).  

A evidência científica de que dietas ricas em frutas e hortaliças protegem contra 

câncer e doenças degenerativas é cada vez mais forte e consistente (MARCHAND, 2002). O 

aumento na capacidade antioxidante do plasma humano pode ser detectado após uma refeição 

rica em alimentos considerados antioxidantes, ou após o aumento no número de porções de 

frutas e hortaliças consumidas por dia vem sendo mostradas em pesquisas realizadas no 

Centro de Pesquisa em Nutrição Humana do USDA em Tufts, Arkansas, EUA (PRIOR, 

2002). 

Os antioxidantes podem ser definidos como qualquer substância que, presente em 

baixas concentrações, quando comparada a um substrato oxidável, atrasa ou inibe a oxidação 

desse substrato de maneira eficaz (BIANCHI; ANTUNES, 1999; RODRIGUES et al., 2003; 

SHAMI; MOREIRA, 2004). 

Estas definições generalizadas não restringem a atividade antioxidante para 

nenhum dos grupos de compostos químicos específicos e nem se refere para algum 

mecanismo particular de ação (RICE-EVANS, 2004).  

 

 

2.7. Qualidade 

 

 

A qualidade de frutos e hortaliças corresponde ao conjunto de atributos ou 

propriedades que tornam apreciados como alimento (CHITARRA; CHITARRA, 2005). 

Ressaltando-se que as características de qualidade dos frutos são fortemente associadas com a 

aceitação pelo consumidor. Assim, entende-se por atributos de qualidade, os defeitos externo 

e internos que comprometam o consumo e a comercialização do produto. O conhecimento da 

qualidade de frutos é de grande importância para que se tenham subsídios técnicos que visem 

à ampliação do tempo de armazenagem sem que ocorram alterações nas características físicas, 

organolépticas e nutricionais (VIDAL, 2007). 

Segundo Almeida (2009) as características físicas, físico-químicas e químicas dos 

frutos são essências para boa aceitação por parte dos consumidores, bem como, para a 
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inserção em mercados mais exigentes e promissores, principalmente se tratando de fruteiras 

nativas que ainda requerem mais estudos sobre o seu potencial.  

Cada seguimento da cadeia consumidora de frutos deseja características 

especificas para o seu uso. Segundo MOSCA et al. (1997) e CHITARRA; CHITARRA 

(2005) o produtor dá prioridade à aparência, preferindo produtos com poucos danos ou 

defeitos, alto produtividade, facilidade na colheita, transporte e resistência a doenças. Os 

comerciantes ou distribuidores tem a aparência também como prioridade, mas dando 

importância a aspectos como firmeza e boa capacidade de armazenamento. Já o consumidor, 

além da aparência, ele está certo em priorizar as características sensoriais. Na indústria o 

interesse maior é o rendimento, a matéria prima, a cor, o “flavor” e a textura. 

 

 

2.7.1. Peso Total, Peso de Polpa e de Sementes 

 

 

Segundo Chitarra e Chitarra (2005), um dos atributos de qualidade para a 

comercialização de frutos é o menor peso de sementes por fruto, sendo essa razão diretamente 

ligada ao rendimento de polpa e quando se fala em processamento industrial, o mínimo 

exigido é de 40%. Ainda comenta que, o peso se correlaciona com o tamanho do fruto 

constituindo característica varietal que ao atingir pleno desenvolvimento, os frutos devem 

apresentar peso variável dentro do limite típico de cada espécie. O peso de polpa e de 

sementes está relacionado com o tamanho do fruto, conseqüentemente com o rendimento e a 

qualidade do produto. 

Araújo et al. (2003) trabalharam com 18 plantas do Banco Ativo de Germoplasma 

de Mangaba, localizado na Estação Experimental de Mangabeira da EMEPA, em João Pessoa, 

PB e encontraram as seguintes variações: Nízia Floresta (NIF) de 10,9 a 23g, Ipojuca (IPJ) de 

16,2 a 20,8g, Parnamirim (PAR) de 18,4 a 21,7g, Rio Tinto (RIT) de 15,7 a 21,9g e Extremoz 

(EXT) de 15,6 a 22,6g. Ferreira et al. (2003), estudaram as características biométricas de 

plantas e físico-química de frutos de mangabeira de pomares nativos, em Baía da Traição em 

pomar cultivado em João Pessoa, ambos na Paraíba, observaram que o peso médio dos frutos 

maduros do pomar nativo (22,13g) foi superior ao do pomar cultivado (19,71g).  

Souza et al. (2007) avaliaram 10 clones de mangabeiras do jardim Clonal da 

EMEPA, João Pessoa, PB e verificaram média de 25,74g, variando de 21,74 a 42,07g. Ganga 

et al. (2010) caracterizando frutos de mangabeiras das variedades botânicas gardneri, 
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pubescens, cuyabensis, speciosa de populações naturais de Hancornia speciosa Gomes do 

Cerrado, incluindo os Estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e 

Bahia, encontraram os seguintes intervalo de valores, respectivamente: 8,38 a 154,03g, 8,82 a 

76,19, 3,43 a 87,75g e 2,76 a 36,69g. 

Sobrinho et al. (2004), em estudo realizado em frutos de mangabeiras do Cerrado, 

verificaram que o peso médio de sementes foi de 1,85g. Frutos das variedades botânicas 

gardneri, pubescens, cuyabensis, speciosa de populações naturais de Hancornia speciosa 

Gomes de população natural do Cerrado foram estudados por Ganga et al. (2010) que 

verificaram amplitude de 5,84 a 134,9g, 7,28 a 65,51g, 3,46 a 85,97g e 2,59 a 32,73g, 

respectivamente, bem como, estudaram o peso de sementes para a mesma variedade: 0,10 a 

19,13g, 0,47 a 13,55g, 0,40 a 11,78g e 0,17 a 9,10g. 

 

 

2.7.2. Rendimento de Polpa 

 

 

O rendimento em polpa é um parâmetro de qualidade importantíssimo, para a 

indústria de concentrados (purês, doces em massa, néctares, etc.) e reflete quantitativamente a 

qualidade da matéria-prima (CHITARRA; CHITARRA, 2005). 

As pesquisas de 1985 a 2003 têm destacado a mangaba como fruto que apresenta 

excelente potencial para industrialização, pois além de seu sabor exótico possui um 

rendimento em polpa superior a 70% (SOUZA, 2004). 

Araújo et al. (2003) estudando frutos de mangabeira de cinco município diferentes 

da Zona da Mata Paraibana (Nizia Floresta, Ipojuca, Parnamirim, Etremoz, Rio Tinto) 

encontraram média de 89,54%, 87,27%, 90,88%, 90,46% e 89,03%, respectivamente. Ferreira 

et al. (2003) avaliaram pomares nativos de mangabeiras em Baía da Traição, Paraíba e 

obtiveram rendimento médio de 77,15%. 

Souza et al. (2007) trabalharam com 10 clones de mangabeira do Jardim da Clonal 

da EMEPA em João Pessoa, PB e encontraram percentual médio de 84,94%, destacaram-se 

para valor máximo e mínino os clones EXT 1 (88,88%) e IPJ 5 (81,63%), respectivamente. 

Ganga et al. (2010) caracterizando frutos das variedades botânicas gardneri, 

pubescens, cuyabensis, speciosa de populações naturais de Hancornia speciosa Gomes do em 

populações nativas do Cerrado, obtiveram percentual médio entre elas de 80,99% tendo a 
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variedade pubescens média superior de 86,45% e a variedade cuyabensis média inferior de 

68,88%. 

 

 

2.7.3. Comprimento e Diâmetro  

 

 

O tamanho e a forma são importantes nas operações de processamento, porque 

facilitam os cortes, descascamentos ou misturas para obtenção de produtos uniformes. Os 

produtos com características de tamanho e peso padronizados são mais fáceis de serem 

manuseados em grandes quantidades, pois apresentam perdas menores, produção mais rápida 

e melhor qualidade. Sendo assim, o comprimento e diâmetro são características físicas de 

grande utilidade para frutos destinados ao consumo e de uso restrito quando destinados ao 

processamento (CHITARRA ; CHITARRA, 2005). 

Moura et al. (2002), obtiveram os seguintes resultados de comprimento 

(33,37mm) e diâmetro (30,12mm), em frutos de mangabeira do Estado do Rio Grande do 

Norte. Araújo et al. (2003) trabalhando com frutos cultivados de mangabeira na Zona da Mata 

Paraibana oriundos do Banco Ativo de Germoplasma de Mangaba (BAG-Mangaba), 

localizado na Estação Experimental de Mangabeira, pertencente a EMEPA, em João Pessoa, 

PB, verificaram para a características comprimento variação de 32,5 (frutos do município de 

Ipojuca) a 35,7mm (frutos do município de Nízia Floresta) com média  de 33,4mm e para 

diâmetro, encontraram variação de 26,3 (frutos do município de Parnamirim) a 27,4mm 

(frutos do município de Extremoz) com média de 26,8mm. 

Ferreira et al. (2003), observaram que o diâmetro médio dos frutos foi de 

30,6mm, em pomar nativo e de 32,4mm em pomar cultivado de mangabeiras, enquanto que o 

comprimento foi de 35,1 e 36 mm, respectivamente, localizados no Estado da Paraíba. Araújo 

et al. (2003), em estudos com 10 plantas de mangaba provenientes da Estação Experimental 

de Mangabeira, João Pessoa, PB, obtiveram resultados que mostram comprimento e diâmetro 

dos frutos oscilando de 20,20 a 37,56mm, e de 31,1 a 38,5mm, respectivamente.  

Guilherme et al. (2007) estudando frutos de diferentes populações de mangabeiras 

do norte de Minas Gerais, verificaram médias de 37,59mm para comprimento e 34,53mm 

para diâmetro. Souza et al. (2007) trabalhando com 10 clones de mangabeira oriundos do 

Jardim Clonal da EMEPA, João Pessoa, PB, encontraram valor mínimo e máximo para 
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comprimento de 35,01mm no clone  IPJ 5 e de 45,62mm no clone NIF 1 e para diâmetro, 

32,4mm no clone EXT 1 e 40,41mm no clone NIF 6.  

Ganga et al. (2010) caracterizando frutos das variedades botânicas gardneri, 

pubescens, cuyabensis, speciosa de populações naturais de Hancornia speciosa Gomes, 

obtiveram as seguintes média para comprimento de, respectivamente: 39,9mm, 39,4mm, 

34,1mm e 32,6mm e para diâmetro de, respectivamente: 37,2mm, 36,5mm, 31,8mm e 

27,6mm. 

Silva et al. (2003) reportado por Souza (2004), ao estimar as correlações de 

Pearson entre os caracteres físicos, para identificar e preservar genótipos de mangaba, 

obtiveram correlação positiva para diâmetro (r = 0,968) e comprimento (r = 0,936) com o 

peso do fruto (r = 0,988). Os autores declaram esta associação de fundamental importância, 

pois permite selecionar o tamanho do fruto através de seus diâmetros, característica esta que é 

de interesse comercial. 

 

 

2.7.4. Sólidos Solúveis e Açúcares Solúveis Totais  

 

 

Os sólidos solúveis (SS) têm sido utilizados como índice de maturidade para 

alguns frutos, e indicam a quantidade de sólidos que se encontram dissolvidos no suco ou 

polpa de frutos. São designados como °Brix tendem a aumentar com a maturação e são 

constituídos principalmente por açúcares variando com a espécie, estádio de maturação e o 

clima (CHITARRA; CHITARRA 2005). 

Moura et al. (2002), trabalhando com frutos de mangabeiras do Rio Grande do 

Norte, encontraram valor médio de 12,98ºBrix. Já Ferreira et al. (2003) estudando frutos de 

pomares nativos no município de Baía da Traição encontraram valor médio superior de 

14,5°Brix.  

Guilherme et al. (2007) estudando frutos de mangabeira do norte de Minas Gerais 

verificaram valor de 15,11°Brix e Souza et al. (2007) obtiveram valor médio de 17,23°Brix 

em frutos de mangabeira oriundos do Jardim da Clonal da EMEPA, JoãoPessoa, PB, tendo 

como destaque o clone NIF 6 com o maior valor de 19,3°Brix e o clone IPJ 4 com o menor 

valor de 16°Brix. 

Segundo Seymour et al. (1993) citado por Almeida (2009), os açúcares são 

acumulados ao longo do desenvolvimento do fruto quando este ainda este associado a planta 
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mãe. Alguns frutos acumulam amido com forma de reserva e outros na forma de açúcares 

solúveis com sacarose, frutose e glicose antes do amadurecimento.   

A amplitude de variação no teor de açúcares solúveis totais (AST) em frutos 10 

clones de mangabeiras proveniente do Jardim da Clonal da EMEPA, JoãoPessoa, PB, 

avaliados por Souza et al. (2007), foi de 14,48 (Clone NIF 1) a 18,53% (Clone IPJ 3) e com 

valor médio de 16,08% onde os clones EXT 1, NIF 8 e PAR 11 encontram-se com valores 

aproximados. Rufino (2008) trabalhando com frutos de mangabeira oriundos do município 

Ipiranga, Piauí encontrou 13,55% de açúcares solúveis totais.  

 

 

2.7.5. Acidez Total Titulável e pH 

 

 

Os ácidos orgânicos são produtos intermediários das vias metabólicas e estão 

diretamente envolvidas no crescimento, maturação, amadurecimento e senescência dos frutos. 

Durante o amadurecimento, os teores desses ácidos tendem a diminuir em decorrência do 

processo respiratório ou da conversão em açúcares nos frutos e estas mudanças na acidez são 

importantes no desenvolvimento do sabor característicos dos frutos, citado por Almeida 

(2009). 

 A Acidez Total Titulável é um dos principais métodos usados para medir acidez 

de frutos, determinada pela percentual de ácidos orgânicos (KRAMER, 1973). Segundo 

Bleinroth (1981), com o amadurecimento, a acidez diminui até atingir conteúdo tal que, 

juntamente com o açúcar, dá à fruta seu sabor característico, que varia com a espécie. O autor, 

ainda cita que os ácidos orgânicos encontrados em frutos são, principalmente, o málico, 

cítrico, tartárico, oxálico e succínico, e que, em cada espécie há predominância de um desses 

ácidos.  

Carnelossi et al. (2004) trabalhando com frutos de mangabeira do município de 

Itaporanga D’Ajuda, SE encontraram valor médio inicial de acidez de 0,7% em frutos “de 

caída” e de 0,8% em frutos “de vez” e  ao final do experimento atingiu na temperatura de 6°C 

para frutos “de vez” observou-se 0,7% de ácido cítrico.  

Souza et al. (2007) trabalhando com 10 clones de mangabeiras proveniente do 

Jardim da Clonal da EMEPA, JoãoPessoa, PB, encontrou para acidez o maior valor de 2,07% 

no clone IPJ 4 e menor valor de 1,52% no clone NIF 6 tendo valor médio de 1,77% de acido 
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cítrico e Rufino (2008) observou 0,72% de acido cítrico trabalhando com frutos de 

mangabeiras do município Ipiranga, Piauí. 

A concentração de íons hidrogênio (pH) é um fator de grande influência na 

qualidade e segurança dos alimentos. De um modo geral, fornece uma indicação do seu grau 

de deterioração, atestado pela acidez desenvolvida (GOMES, 1996 e GAVA, 1999). 

O pH dos alimentos, baseado no pH mínimo para multiplicação e produção de 

toxina de Clostridium botulinum (4,5) e no pH mínimo para proliferação da maioria das 

bactérias (4,0) pode ser subdividido em alimentos de baixa acidez, cujo pH situa-se acima de 

4,5; alimentos ácidos, pH entre 4,0 e 4,5 e os alimentos muito ácidos, os quais apresenta pH 

inferior a 4,0 (FRANCO e LANDGRAF, 1996). 

Moura et al. (2002) estudando frutos de mangabeira do Rio Grande do Norte, 

verificaram que o pH médio foi de 3,3. Foi verificado por Souza et al. (2007) baixa amplitude 

de pH entre os clones de mangabeiras proveniente do Jardim da Clonal da EMEPA, 

JoãoPessoa, PB ficando no intervalo de 2,84 (clone PAR 11) a 3,17 (clone TOU 48). Já 

Carnelossi et al. (2004) observaram para frutos de mangabeira “de caída” e “de vez” do 

município de Itaporanga D’Ajuda, SE valor inicial de 3,5 e ao final do experimento atingiram 

valores de 2,97 e 4,56 de pH, respectivamente. Rufino (2008) trabalhando com frutos de 

mangabeira do município de Ipiranga, Piauí obteve valor médio de 3,22. 

 

 

2.7.6. Relação SS/ATT 

 

 

Segundo Almeida (2009) a relação SS/ATT indica o grau de doçura de um 

determinado material, sendo um dos índices mais utilizados para avaliar a maturação do fruto. 

Elevada relação SS/ATT é desejável para o mercado de mesa e para a agroindústria. 

Esta relação é mais representativa para avaliar o sabor do que a medida isolada de 

açúcares ou de acidez dando equilíbrio entre esses dois componentes e especificando o teor 

mínimo de sólidos e o máximo de acidez para se ter uma melhor idéia do real sabor 

(CHITARRA; CHITARRA, 2005). 

Em frutos de 10 clones de mangabeiras provenientes do Jardim Clonal da 

EMEPA, João Pessoa, PB, avaliados por Souza et al. tiveram destaque para os clones IPJ 3 e 

NIF 6 com os maiores valores de 11,04 e 12,69, respectivamente, e com o menor valor o 
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clone IPJ 3 com 7,75. Já Rufino (2008) trabalhando com frutos oriundos do município 

Ipiranga, Piauí obteve valor médio bem superior de 35,51. 

 

 

2.7.7. Pectina Total 

 

 

As substâncias pécticas são formados por compostos poliurônicos ligados por 

ligação α,1-4-D- ácido galacturônico com açúcares neutros, tipicamente galactose e arabinose 

como cadeias laterais. As pectinas encontram-se nos frutos em diferentes formas, 

caracterizadas por graus de solubilidade variáveis, dependendo do estádio evolutivo do fruto e 

cada uma delas com possíveis funções nas modificações da firmeza (PILNIK; VORAGEN, 

1970). 

Mudanças na composição e frações pécticas durante o amadurecimento 

determinam a aparência, firmeza e qualidade do fruto principalmente para processamento. A 

perda da firmeza no amadurecimento é devido ao decréscimo das substâncias pécticas 

insolúveis e aumento nas frações pécticas solúveis em água (HUSSAIN et al., 1975; GROSS; 

WALLMER, 1979, MALIS-ARAD et al., 1983). 

Moura et al. (2002) encontraram o equivalente a 0,54 % de pectina total em frutos 

maduros de mangabeiras provenientes do Estado do Rio Grande do Norte. Souza (2004) cita 

que a concentração de pectina de 1,13 % aos 85 dias após floração, de 0,94 % aos 100 dias 

após floração e 0,67 % ao 112 dias após floração em mangabas com diferentes estádios de 

maturação oriundos da EMEPA, João Pessoa, PB, e Rufino (2008) estudando frutos de 

mangabeiras oriundos do município de Ipiranga, Piauí, encontrou valor médio de 

0,48mg/100g de fruto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

2.8. Compostos Bioativos 

 

 

2.8.1. Vitamina C  

 

 

A vitamina C, ácido ascórbico (forma reduzida), é encontrada largamente nos 

frutos e hortaliças, sendo o ácido L-ascórbico a sua forma principal e biologicamente ativa 

reportado por Almeida (2009). Sendo esta vitamina, um sólido cristalino branco, com ponto 

de fusão 190 - 192 ºC; é bastante solúvel em água e etanol absoluto, insolúvel nos solventes 

orgânicos comuns, como clorofórmio, benzeno e éter. No estado sólido é relativamente 

estável, no entanto, quando em solução é facilmente oxidado, em reação de equilíbrio, ao 

ácido desidroascórbico (GUILLAND; LEQUEU, 1995). 

Na mangaba, a vitamina C tem sido uma característica de destaque. Conforme 

mostram as pesquisas, a concentração de vitamina C varia numa faixa bem elevada. Moura et 

al. (2002) encontraram valor de 139,64 mg/100g em frutos de mangabeiras do Rio Grande do 

Norte. Já Carnelossi et al., (2004) estudando frutos de mangabeiras “de caída” e “de vez” no 

município de Itaporanga D’Ajuda, SE encontraram o valor médio mais elevado, sendo este de 

274,7mg/100g e de 252,7mg/100g, respectivamente. Moura (2005) trabalhando com frutos de 

mangabeiras de João Pessoa, PB verificou valor médio de 223,284mg/100g. 

Guilherme et al., (2007) verificaram valor médio de 155,54mg/100g em frutos de 

mangabeiras do norte de Minas Gerais. Souza et al., (2007) trabalhando com 10 clones de 

mangabeiras do Jardim Clonal da EMEPA, JoãoPessoa, PB verificaram valor máximo para o 

clone NIF 6 de 167,98mg/100g e valor míninmo para o clone IPJ 4 de 139,61mg/100g  sendo 

o valor médio entre os clones de 160,34mg/100g. Rufino (2008) estudando frutos de 

mangabeiras oriundos do município de Ipiranga, Piauí, observou valor médio de 

189,93mg/100g.  

 

 

2.8.2. Carotenóides  

 

 

Os carotenóides são pigmentos naturais, derivados dos terpenóides e estão 

associados em plantas com membranas fotossintéticas, fotoproteção e assimilação de energia 
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luminosa. (BURNS et al., 2003) Estão presentes naturalmente nos frutos e hortaliças, sendo 

que sua estrutura química é composta por ligações duplas conjugadas, que são responsáveis 

por sua cor e por algumas de suas funções biológicas (STAHL; SIES, 1999). 

Alguns carotenóides são precursores da vitamina A e os mais encontrados na 

natureza estão o alfa-caroteno, o beta-caroteno, y-caroteno, criptoxantina cita por Almeida 

(2009). Carotenóides como o beta-caroteno, licopeno, zeaxantina e luteína, exercem funções 

antioxidantes em fases lipídicas, bloqueando os radicais livres que danificam as membranas 

lipoprotéicas (SHAMI; MOREIRA, 2004). 

Os carotenóides, juntamente com as vitaminas, são as substâncias mais 

investigadas como agentes quimiopreventivos (SHAMI; MOREIRA, 2004). Segundo Olson 

(1999), os carotenóides seqüestram o oxigênio singlete, removem os radicais peróxidos, 

modulam o metabolismo carcinogênico, inibem a proliferação celular, estimulam a 

comunicação entre células, e elevam a resposta imunológica. A ação antioxidante do β-

caroteno contra a peroxidação lipídica é acompanhada pela degradação e perda de coloração 

do pigmento, pelo fato de a intensidade de coloração dos carotenos estarem associada com o 

número de duplas ligações que apresentam em sua estrutura poliênica (CHITARRA; 

CHITARRA, 2005). 

Poucos trabalhos foram encontrados sobre a quantidade de carotenóides em frutos 

de mangabeiras. Moura (2005) trabalhando com frutos de mangabeiras de João Pessoa, PB 

obteve valor médio de 0,07mg/100g e Rufino (2008) avaliando frutos de mangabeiras 

oriundos do município de Ipiranga, Piauí, verificou valor médio de 0,3mg/100g. 

 

 

2.8.3. Compostos Fenólicos 

 

 

Almeida (2009) reporta que os ácidos cinâmicos e seus derivados são os as 

principais substancias fenólicas, destacando-se o ácido clôogênico, as flavanas, as 

antocianinas e antocianidinas, os flavóis, os polifenóis condensados e outros mais comuns 

como as flavonas, flavononas e isoflavonas.  

Os fenólicos têm potencial de oxirredução, permitindo atuar como agente redutor 

doando hidrogênio e neutralizando o radical livre (RICE-EVANS et al., 1997). Pode-se 

definir substancia polifenólica como antioxidante quando esta estiver em concentração baixa 
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relativa ao substrato a ser oxidado retardando ou prevenindo a oxidação e os radicais 

formados após a reação sejam estáveis (KAUR; KAPOOR, 2001). 

Os flavonóides são dos compostos fenólicos com ação antioxidante mais ativo e 

mais presente nos vegetais (BIANCHI; ANTUNES, 1999), e são pigmentos de cores branca 

ou amarelo claro encontrados nesses alimentos. Os últimos pigmentos citados são importantes 

por atuarem na co-pigmentação das antocianinas (BOBBIO; BOBBIO, 1995). Os flavonóides 

exibem várias atividades biológicas, como antialérgico, antiviral, ação antiinflamatória, 

anticancerígena e atividade antioxidante que dependem principalmente do número e posição 

de grupos de hidroxilas dentro de sua estrutura (SOUZA, 2007). 

Frutos de mangabeiras oriundos do município de Ipiranga, PI avaliados por 

Rufino (2008), tiveram valor médio de 15mg/100g em teor de flavonóides amarelos e a 

mesma autora, verificou teores médios de polifenóis extraíveis totais de 169,4mg/100g. 

 

 

2.9. Atividade Antioxidante  

 

 

O desequilíbrio entre moléculas oxidantes e antioxidantes resulta na indução de 

danos celulares pelos radicais livres, estresse oxidativo (SIES, 1993). Durante a atividade 

metabólica normal do organismo humano que há a produção constante de radicais livres que 

reagem com o DNA, RNA, proteínas e outras substâncias oxidáveis, promovendo danos que 

podem contribuir para o envelhecimento e a instalação de doenças degenerativas, como 

câncer, aterosclerose, artrite reumática, entre outras (MELO et al., 2006). 

O radical livre é um átomo ou molécula que contém um ou mais elétrons não 

pareados. A presença deste elétron não pareado altera a reatividade química do átomo ou 

molécula tornando-o mais reativo que as espécies não radiculares (com os elétrons pareados). 

O radical hidrogênio (Hº), que contém um próton e um elétron, é o mais simples de todos os 

radicais. As reações em cadeia dos radicais livres são então iniciadas pela remoção do Hº de 

outras moléculas, como, por exemplo, durante a peroxidação lipídica (VANNUCCHI; 

JORDÃO JUNIOR, 2005). 

O estresse oxidativo tem sido associado ao desenvolvimento de muitas doenças 

crônicas e degenerativas, incluindo o câncer, doenças cardíacas, doenças degenerativas como 

Alzheimer e no processo de envelhecimento (ROESLER et al., 2007). 
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Substância dita antioxidante é aquela capaz de inibir a oxidação mesmo presente 

em baixa concentração, comparada ao seu extrato oxidável, diminui ou inibe a oxidação 

daquele substrato. Essas substâncias agem biologicamente protegendo os sistemas biológicos 

contra os efeitos deletérios dos processos ou das reações que levam à oxidação de 

macromoléculas ou estruturas celulares (VANNUCCHI; JORDÃO JUNIOR, 2005). 

As frutas apresentam diversos compostos com ação antioxidante em sua 

constituição como o ácido ascórbico, carotenóides e compostos fenólicos.  E o consumo de 

uma dieta rica em frutas e hortaliças, contendo quantidades dessas substâncias próximas às 

recomendadas nutricionalmente, contribui com a defesa antioxidante do organismo, inibindo 

danos oxidativos em macromoléculas (SILVA; NAVES, 2001). 

A grande diversidade de métodos analíticos (químicos, físicos e /ou físico-

químicos) propostos na literatura para avaliar o grau de oxidação lipídica e a atividade 

antioxidante coloca, na prática, algumas dificuldades de seleção (SILVA et al., 1999). 

O ABTS (2,2’-azino-bis(3-ethylbenzo-thiazoline-6-sulfonic acid) diammonium 

salt) ou TEAC (Trolox Equivalent Antioxidant Activity), é um método baseado na habilidade 

dos antioxidantes de capturar a longo prazo o cátion radical ABTS•+. Esta captura produz um 

decréscimo na absorbância, que é lida a partir da mistura do radical com o antioxidante em 

diferentes tempos sendo representadas graficamente. A curva gerada pela inibição da 

absorbância é calculada, sendo que os resultados são interpolados na curva de calibração e 

expressos em capacidade antioxidante equivalente a 1mM do trolox. O trolox é um composto 

sintético, análogo da vitamina E, porém hidrossolúvel (PÉREZ-JIMÉNEZ; SAURA 

CALIXTO, 2006). 

O radical estável 2,2-Diphenyl-1-picrylhidrazil (DPPH) (Brand-Williams; 

Cuvelier; Berset, 1995). tem sido amplamente utilizado para avaliar a capacidade de 

antioxidantes naturais em seqüestrar radicais livres. (ROESLER et al., 2007) O método é 

baseado na captura do radical DPPH (2,2-Diphenyl-1-picrylhidrazil) de antioxidantes, o qual 

produz um decréscimo da absorbância a 515nm.  

A atividade do antiradical expressa pelo parâmetro EC50 é definida como a 

quantidade do antioxidante necessário para diminuir 50% da concentração do DPPH_ inicial. 

Algumas modificações nesse método são necessárias no sentido de adaptá-lo às frutas, devido 

ao mecanismo da reação entre o antioxidante e o DPPH_ dependendo da conformação 

estrutural de cada antioxidante avaliado (ALVES, et al., 2006). 

As fruteiras nativas vêm sendo avaliadas quanto ao seu poder antioxidante e estão 

se mostrando como grandes potências quanto a sua ação antioxidante. Podemos observar esta 
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potência nos frutos de mangabeiras oriundos do município de Ipiranga, PI que mostraram alta 

capacidade antioxidante para o método ABTS tendo valor médio de 14,6mmol trolox/g de 

fruto, bem como para o método DPPH que teve valor médio de 3385 g de frutas/g DPPH 

(RUFINO 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

3.1. Origem dos genótipos 

 

 

Foram avaliados frutos de 20 genótipos de mangabeiras nativas (Hancornia 

speciosa GOMES) localizados no município de Cascavel situado no Estado do Ceará. Dos 20 

genótipos estudados 5 (G1, G2, G3, G4 e G5) foram coletados na propriedade do Sr. Luiz 

Humberto no distrito de Guanacés e os outros 15 genótipos (G6, G7, G8, G9, G10, G11, G12, 

G13, G14, G15, G16, G17, G18, G19 e G20) foram coletadas na propriedade do Sr. Paulo 

Araújo no município de Cascavel.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Mapa de localização, de origem dos frutos de mangabeira, da cidade de Cascavel e do distrito de 

Guanacés. 
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Figura 2 – Frutos de mangabeira do genótipo 1, 
provenientes do distrito de Guanacés, CE. 

Figura 3 – Frutos de mangabeira do genótipo 2, 
provenientes do distrito de Guanacés, CE. 

Figura 4 – Frutos de mangabeira do genótipo 3, provenientes do 
distrito de Guanacés, CE. 
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Figura 5 – Frutos de mangabeira do genótipo 4, 
provenientes do distrito de Guanacés, CE. 

Figura 6 – Frutos de mangabeira do genótipo 5, 
provenientes do distrito de Guanacés, CE. 

Figura 7 – Frutos de mangabeira do genótipo 6, provenientes do 
município de Cascavel, CE. 
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Figura 8 – Frutos de mangabeira do genótipo 7, provenientes do 
município de Cascavel, CE. 

Figura 9 – Frutos de mangabeira do genótipo 8, 
provenientes do município de Cascavel, CE. 
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Figura 10 – Frutos de mangabeira do genótipo 9, provenientes do 
município de Cascavel, CE. 

Figura 11 – Frutos de mangabeira do genótipo 
10, provenientes do município de Cascavel, CE. 
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Figura 12 – Frutos de mangabeira do genótipo 11, provenientes do 
município de Cascavel, CE. 

Figura 13 – Frutos de mangabeira do genótipo 12, provenientes do 
município de Cascavel, CE. 
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Figura 14 – Frutos de mangabeira do genótipo 13, 
provenientes do município de Cascavel, CE. 

Figura 15 – Frutos de mangabeira do genótipo 14, provenientes do 
município de Cascavel, CE. 
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Figura 16 – Frutos de mangabeira do genótipo 15, provenientes do 
município de Cascavel, CE. 

Figura 17 – Frutos de mangabeira do genótipo 16, 
provenientes do município de Cascavel, CE. 

Figura 18 – Frutos de mangabeira do genótipo 17, 
provenientes do município de Cascavel, CE. 
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Figura 19 – Frutos de mangabeira do genótipo 
18, provenientes do município de Cascavel, CE. 

Figura 20 – Frutos de mangabeira do genótipo 19, 
provenientes do município de Cascavel, CE. 

Figura 21 – Frutos de mangabeira do genótipo 20, provenientes do 
município de Cascavel, CE. 
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Tabela 1 - Dados de pluviosidade ocorrida no período de julho de 2007 a dezembro de 2008 
na região de Cascavel, Ceará. 

Meses/Ano 
Pluviosidade (mm) 

Dias com 
chuvas Mensal Acumulada/mês 

Média 
Diária 

Máxima/Mês 

Julho/07 0 0 0 0 0 
Agosto/07 0 0 0 0 0 
Setembro/07 0 0 0 0 0 
Outubro/07 0 0 0 0 0 
Novembro/07 0 0 0 0 0 
Dezembro/07 29 29 0,94 19 3 
Janeiro/08 41 70 1,32 18 4 
Fevereiro/08 42 112 1,5 17 4 
Março/08 380,5 492,5 12,3 65 17 
Abril/08 440,5 933 14,68 118,5 14 
Maio/08 139 1072 4,48 52 8 
Junho/08 86 1158 2,9 27 5 
Julho/08 3 1161 0,09 3 1 
Agosto/08 39 1200 1,3 24 2 
Setembro/08 0 1200 0 0 0 
Outubro/08 0 1200 0 0 0 
Novembro/08 0 1200 0 0 0 
Dezembro/08 0 1200 0 0 0 

Total 1200 1200 - - 58 
Fonte: FUNCEME - Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos. 

 

 

3.2. Coleta e preparo das amostras 

 

 

A coleta manual dos frutos foi realizada nos dias 20 de novembro e 10 de 

dezembro de 2007 e nos dias 16 e 27 de dezembro de 2008 nas primeiras horas do dia. Foram 

acondicionados em caixas e sacos plásticos identificados e em seguida transportados para o 

Laboratório de Fisiologia e Tecnologia Pós-colheita da Embrapa Agroindústria Tropical, em 

Fortaleza, CE, onde foram realizadas as análises. 

Foram selecionados aleatoriamente 25 frutos de cada genótipo, colocados em 

bandeja de polietileno numerados de 1 a 25 e à medida que os frutos iam amadurecendo eram 

realizadas as análises físicas. Após a realização das analises físicas, os 25 dados foram 

submetidos a um somatório e o resultado expresso sob a forma de média.  

Os frutos coletados que não participaram das analises físicas, foram alocados em 

caixas plásticas devidamente identificadas para que pudessem amadurecer então foram 
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armazenados em sacos plásticos identificados e colocados para processo de congelamento em 

freezer doméstico.  

Os frutos das coletas foram misturados para a realização dos estudos das analises 

físico-químicas, química e atividade antioxidante. Cada genótipo foi separado em 3 

repetições, contendo cada uma 300g de fruto. O conjunto polpa+casca foi extraído com o 

auxilio de faca doméstica e homogeneizadas com o auxilio de homegenizador de tecidos tipo 

Turrax, na velocidade 5, em seguida passadas em peneira doméstica e logo em seguida, 

armazenadas em freezer doméstico.  

 

 

3.3. Avaliação física do fruto 

 

 

3.3.1. Massa do fruto, da polpa e das sementes 

 

 

Foram determinadas utilizando uma balança semi-analítica. 

 

 

3.3.2. Comprimento e diâmetro 

 

 

Foram determinados através de um paquímetro digital com resultados expressos 

em milímetros (mm). 

 

 

3.3.3. Rendimento de polpa 

 

 

Foi obtido pela diferença entre a massa do fruto (g) e o das sementes (g), dividido 

pela massa do fruto (g). O resultado foi expresso em percentagem. 
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3.4. Avaliações físico-químicas e químicas do fruto 

 

 

3.4.1. Sólidos Solúveis (SS) 

 

 

O teor de sólidos solúveis foi determinado de acordo com a metodologia 

recomendada pela AOAC (1992), que recomenda filtrar a polpa em papel de filtro e efetuar a 

leitura (ºBrix) em um refratômetro digital modelo PR-100 Pallete (Atago Co, Japão), com 

compensação automática de temperatura. 

 

 

3.4.2. Acidez Total Titulável (ATT) 

 

 

Foi utilizado o método eletrométrico o qual recomenda diluir 1 g de polpa em 50 

mL de água destilada ou suficiente para cobrir o eletrodo do potenciômetro (Mettler DL 12), 

titulando com solução de NaOH (0,1 N) sob agitação continua, até que o pH atingir 8,1. Os 

resultados foram expressos em percentagem de ácido cítrico, segundo IAL (1985). 

 

 

3.4.3. Relação SS/ATT 

 

 

Obtido pelo quociente entre os resultados das duas análises. 

 

 

3.4.4. pH 

 

 

Foi medido diretamente na polpa, utilizando potenciômetro (Mettler DL 12) 

aferido com tampões de pH 7 e 4, conforme AOAC (1992). 
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3.4.5. Vitamina C 

 

 

O teor de Vitamina C (mg/100g) foi determinado por titulometria com solução de 

DFI (2,6-dicloro-fenol-indofenol 0,02 %) até coloração levemente rósea permanente de 

acordo com Strohecker e Henning (1967). Pesaram-se 5g de polpa em balança analítica, 

diluída em balão volumétrico de 50mL com ácido oxálico à 0,5%. Para a titulação foi 

utilizado alíquota de 5mL do extrato inicial.  

 

 

3.4.6. Açúcares Solúveis Totais (AST) 

 

 

Segundo metodologia descrita por Yemn e Willis (1954), determinados pelo 

método da antrona. Utilizou-se 1g de polpa, pesada em balança analítica, diluído em balão 

volumétrico de 50mL de álcool etílico a 80% que ficou em repouso por 15 minutos e em 

seguida filtrado em papel de filtro. Retirou-se uma alíquota de 2mL deste filtrado que foi 

diluído com água destilada em balão volumétrico de 50mL. Para realização da leitura foi 

tomada alíquota de 0,3mL. A leitura foi efetuada em espectrofotômetro (Spectronic Genesys 

2) com comprimento de onda de 620 nm na curva padrão de glicose e o resultado foi expresso 

em percentagem. 

 

 

3.4.7. Pectina total 

 

 

Doseados pelo método do m-hidroxidifenil segundo metodologia descrita por 

Mccready e McComb (1952). Foram pesados em tubos de centrifuga 5g de polpa em balança 

analítica, homogeneizadas em homegenizador de tecidos tipo Turrax, na velocidade 5, com 

25mL de álcool etílico a 95% e deixado em repouso por 30 minutos sob refrigeração. Em 

seguida, centrifugados por 10 minutos a 15000rpm. O resíduo foi lavado e centrifugado, por 

duas vezes, com 10mL de álcool etílico a 75%. O sobrenadante foi descartado e o resíduo foi 

e homogeneizado com aproximadamente 40mL de água destilada com o auxilio de bastão de 

vidro e transferido para becker de 100mL. O pH foi ajustado para 11,5 com NaOH 1,0N e 
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0,1N e deixado em repouso por 30 minutos sob refrigeração. Após tempo decorrido, o pH foi 

ajustado entre 5,0 - 5,5 com acido acético glacial diluído (15mL/50mL). O resíduo foi 

transferido para um erlenmeyer de 100mL contendo 0,1g de pectinase, para a hidrólise 

enzimática da pectina, e levado para agitador horizontal e permanecendo em agitação por 1 

hora. Após o período de descanso, o conteúdo foi filtrado em papel de filtro e diluído em 

balão volumétrico de 100mL. Para realização da leitura foram utilizadas alíquotas variadas 

que se encontram na Tabela 3. As amostras foram lidas no tempo de 10 minutos, após adição 

do m-hidroxidifenil, em espectrofotômetro (Spectronic Genesys 2) no comprimento de onda 

de 520 nm na curva padrão do ácido galacturônico e o resultado expresso em mg/100 g.  

 

 

3.4.8.. Flavonóides amarelos  

 

 

Foram determinados pelo método desenvolvido por Francis (1982). Para o 

preparo do extrato, foi pesado 1,0g de polpa adicionado 30 mL da solução extratora etanol 95 

% - HCl 1,5 N na proporção 85:15 e homogeneizadas em homogeneizador de tecidos tipo 

Turrax por 2 minutos, na velocidade 5. Em seguida, o conteúdo foi transferido para balão 

volumétrico de 50 mL, aferindo com a própria solução extratora sem filtrar, e depois foram 

acondicionados em frascos de vidro âmbar e deixados descansar por uma noite em geladeira. 

No dia seguinte, o conteúdo foi filtrado em becker de 50 mL envolto com papel alumínio. E 

logo em seguida, as leituras foram feitas em espectrofotômetro (Spectronic Genesys 2) com 

comprimento de onda de 374nm, e os resultados expressos em mg/100 g.  

 

 

3.4.9. Carotenóides totais 

 

 

Determinados pelo método de Higby (1962). Foram pesados 5g da amostra em 

tubos de alumínio, adicionado 15mL de álcool isopropílico e 5mL de hexano, sendo 

homogeneizadas em um homogeneizador de tecidos tipo Turrax por 2 min, na velocidade 5. 

Em seguida, o conteúdo foi transferido para funil de separação de 125 mL, envolto em 

alumínio e acrescentou-se água destilada até completar o volume do funil e deixado em 

descanso por 30 minutos, fazendo-se a lavagem logo em seguida. Após 3 descansos de 30 min 
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cada, filtrou-se o conteúdo através de algodão pulverizado com sulfato de sódio anidro P.A., 

para um balão volumétrico de 25 mL envolto em papel alumínio, adicionou-se 2,5mL de 

acetona e aferido com hexano. As leituras foram feitas em um comprimento de onda de 450 

nm e os resultados expressos em mg/100 g. 

 

 

3.4.10. Polifenóis Extraíveis Totais (PET) 

 

 

Segundo metodologia descrita por Larrauri, Rupérez e Saura-Calixto (1997), 

adaptado por Rufino et al,. (2006), o conteúdo de polifenóis foi determinado através do 

reagente de Folin-Ciocalteu, usando-se o ácido gálico como padrão. Os extratos foram obtidos 

utilizando-se 7,5g de polpa, submetidos à extração por dois solventes. Inicialmente foram 

adicionados 20mL de metanol a 50%, agitando em homogenizador de tecido tipo Turrax por 

1minuto e deixado em repouso por 1hora ao abrigo da luz. Decorrido o tempo, levou-se para 

centrifugar por 10minutos a 15000rpm. O sobrenadante foi filtrado em papel de filtro no balão 

volumétrico de 50mL. Em seguida, foram adicionados ao resíduo 20mL de acetona a 70%, 

agitando em homogenizador de tecido tipo Turrax por 1minuto e deixado em repouso por 

1hora ao abrigo da luz. Em seguida, foi novamente centrifugado por 10minutos a 15000rpm 

após o repouso e o sobrenadante filtrado em papel de filtro no mesmo balão volumétrico 

contendo o sobrenadante inicial. Logo após, foi aferido com água destilada. Para a leitura, foi 

colocado em tubos de ensaio em triplicata com alíquota de 70µL do extrato adicionado em 

seguida 1mL do reagente de Folin-Ciocalteu, mais 2mL de carbonato de sódio, mais 2mL de 

água destilada e os tubos de ensaio foram agitados em agitador automático e deixados em 

repouso ao abrigo da luz por 30minutos. As leituras foram feitas em espectrofotômetro 

(Spectronic Genesys 2) com comprimento de onda de 740nm usando curva padrão do acido 

gálico, conforme metodologia descrita por Larrauri, Rupérez e Saura-Calixto (1997) adaptada 

por Rufino et al., (2006).  
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3.5. Atividade Antioxidante Total (AAT) 

 

 

3.5.1. ABTS 

 

 

A análise com o radical livre ABTS, foi obtido pela reação de 5mL do ABTS 

(7mM) com 88 µL persulfato de potássio (2,45 µM, concentração final). A solução foi 

mantida em repouso, a temperatura ambiente (±25ºC), durante 16 horas em ausência de luz. 

Após a formação do radical ABTS•+, dilui-se com etanol até obter um valor de absorbância 

entre 0,700 a 0,705nm. A leitura espectrofotométrica foi realizada exatamente após 6 minutos, 

a partir do momento em que a mistura do radical foi adicionada ao extrato (mesmo utilizado 

para realização do PET) no comprimento de onda de 734nm. Utilizou-se alíquota de 30µL de 

amostra em três concentrações distintas que se encontraram na Tabela 3 e 3mL de radical 

ABTS•+. A curva gerada foi calculada a partir dos valores das absorbâncias e das 

concentrações das amostras. Os valores da AAT foram obtidos substituindo-se o valor de y na 

equação da reta pela absorbância equivalente a 1000µM de Trolox, sendo os resultados 

expressos em µM Trolox/g polpa, conforme metodologia descrita por Larrauri, Rupérez e 

Saura-Calixto (1997) adaptada por Rufino et al., (2006). 

  
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 

3.5.2. DPPH 

 

 

O método DPPH foi originalmente descrito por BRAND-WILLIAMS et al. 

(1995), modificado por SÁNCHEZ-MORENO et al. (1998) e adaptado por RUFINO (2006). 

Esse método baseia-se na captura do radical DPPH (2,2-difenil-1- picril-hidrazil) por 

antioxidantes. A capacidade antioxidante foi expressa na concentração de antioxidantes 

Figura 22 - Estabilização do radical de ABTS_+ 
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necessária para reduzir a quantidade original de radicais livres em 50% (EC50). Preparou-se 

solução metanólica de DPPH (60 µM), de forma a apresentar absorbância em 515 nm entre 

0,8 e 0,9 para realização da leitura. Inicialmente foi realizada a cinética do DPPH para a 

mangaba a qual indica o tempo necessário para a diminuição da absorção de estado 

estacionário de DPPH das amostras. O tempo necessário para esta estabilidade para a 

mangaba foi de 40 minutos após a adição do radical DPPH. A leitura foi feita a partir de uma 

alíquota de 100 µL do extrato (mesmo utilizado para realização do PET) em três 

concentrações diferentes que se encontram na Tabela 3 e adicionado 3,9 mL da solução 

metanólica de DPPH (60 µM). As leituras das absorbâncias foram realizadas após 40 minutos 

de reação em espectrofotômetro em comprimento de onda de 515nm (Spectronic Genesys 2). 

O decaimento da absorbância das amostras estar relacionado ao decaimento da absorbância do 

controle (Ac) resulta na porcentagem de seqüestro de radicais livres (% SRL). Os resultados 

foram expressos em g fruta (porção comestível) / g DPPH. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
   
 

 

3.6. Análise estatística 

 

 

Os resultados das análises físicas, físico-químicas e químicos foram submetidos à 

análise estatística descritiva, obtendo-se a média e desvio padrão para cada genótipo analisado 

(BANZATTO; KRONKA,1995). 

A análise de correlação de Pearson ao nível de 5% de significância foi realizada 

entre os compostos bioativos (vitamina C, carotenóides totais, flavonóides amarelos e 

polifenóis extraíveis totais) e a atividade antioxidante total pelos métodos ABTS e DPPH, 

utilizando o programa GENES (CRUZ, 2001) seguindo modelos ilustrados por Cruz e 

Regazzi (1994). 

Figura 23 - Estabilização do radical de DPPH 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 

4.1. Aspectos de Qualidade  

 

 

4.1.2. Físicos 

 

 

Observou-se ampla variação nas características físicas entre os genótipos 

avaliados no experimento mostrando vasta diversidade genética, o que não foi observado em 

outros trabalhos realizados em mangabeiras que se mostram com infreqüente variabilidade 

genética. 

O rendimento de polpa foi à variável que se manteve mais estável entre os 

genótipos. O extrativismo ainda é a forma de maior impacto para a comercialização do fruto 

da mangabeira e o fato de ocorrer baixa oscilação no rendimento de polpa entre os genótipos 

coopera para a aceitação no mercado consumidor in natura e no processo de industrialização, 

já que não há plantas melhoradas e plantios comerciais que mantenha padrões adequados de 

forma e de aproveitamento industrial. 

 

 

4.1.2.1. Massa do Fruto 

 

 

Na Figura 24 observa-se que houve grande diferença entre os genótipos, variando 

de 8,55g a 20,51g. Destacam-se os genótipos G9 (19,35g), G12 (17,81g), G14 (20,51g), G16 

(17,19g), G18 (16,25g) e G20 (19,19g) com valores acima da média geral entre genótipos 

(13,64g). 

Os valores obtidos foram inferiores aos encontrado por Araújo et al. (2003), 

avaliando diferentes progênies de mangabeira cultivadas no litoral Paraibano que verificaram 

massa média de fruto entre 20,20g e 37,56g, exceto para o valor do genótipo G14 que 

demonstrou valor médio semelhante. Guilherme et al. (2007) avaliando frutos de mangabeira 



54 
 

do norte de Minas Gerias, também observaram valor médio superior, sendo este de 32,47g, 

bem como, Souza et al. (2007) avaliando diferentes clones de mangabeiras do Jardim Clonal 

da EMEPA em João Pessoa, PB, que encontraram valores médios entre 21,74g e 42,07g.  

Ganga et al. (2010) trabalhando com populações nativas de mangabeiras do 

Cerrado, obtiveram valores médios superiores entre 23,04g e 32,25g exceto para a variedade 

speciosa que teve valor de 14,84g sendo semelhante aos resultados observados no Figura 24. 

No trabalho descrito por Ferreira et al. (2003) ao avaliar frutos de mangabeiras nativas e 

cultivadas do litoral paraibano, verificaram massa médio de frutos de 19,71g e 22,13g, 

respectivamente, mostrando-se semelhante para os valores do genótipos G9, G14 e G20. 

Valores semelhantes aos genótipos G17 (14,18g) e G19 (14,02g), foram encontrados por 

Araújo et al. (2003), avaliando frutos de mangabeiras cultivados na Zona da Mata Paraibana 

(14,14g). 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 

 

4.1.2.2. Massa da Polpa e de sementes 

 

 

Os genótipos G9, G14, e G20 (16,60g, 17,48 e 16,78) destacam-se com os de 

maiores valores para massa de polpa (Figura 25). Os valores obtidos encontram-se abaixo dos 

observados por Ganga et al. (2010) (18,26g a 29,75g) em frutos de população natural de 

mangabeira do Cerrado, exceto para a variedade speciosa que foi de 12,28g, mesmo assim se 

mantendo acima da média dos genótipos avaliados.  

Figura 24 - Massa total dos frutos de 20 genótipos de mangabeiras, oriundos do 
Município de Cascavel – CE. 
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Os valores para massa de sementes observados na Figura 26 mostram que os 

genótipos G2, G9, G11, G12, G14, G15, G16, G19 e G20 tiveram valores acima da média 

(2,0g) assemelhando-se aos resultados obtidos por Ganga et al. (2010) em frutos de população 

natural de mangabeira do Cerrado, os quais obtiveram valores entre 2,48 a 4,55g. Sobrinho et 

al. (2004), em estudo realizado em frutos de mangabeiras do Cerrado, verificaram que a 

massa médio de sementes foi de 1,85g, mostrando-se similares aos demais genótipos em 

estudo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 25 - Massa total da polpa de 20 genótipos de mangabeiras, oriundos do 
Município de Cascavel – CE. 

Figura 26 – Massa total das sementes de 20 genótipos de mangabeiras, oriundos do 
Município de Cascavel – CE. 
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4.1.2.3. Rendimento de Polpa 

 

 

Destacam-se com maiores percentuais de rendimento de polpa os genótipos G1, 

G6, G17, G18 e G20 variando entre 89,12% a 91,56% e o menor foi de 76,92% para o 

genótipo 11, com percentual médio de 86%. Souza et al. (2007) trabalhando com diferentes 

clones de mangabeiras do Jardim Clonal da EMEPA em João Pessoa, PB, encontraram 

percentual médio de 84,94%, sendo similar ao da Figura 27. 

Ferreira et al. (2003) avaliaram pomares nativos de mangabeiras e obtiveram 

rendimento médio inferior (77,15%) ao dos genótipos da Figura 27, bem como, Ganga et al. 

(2010) em populações nativas de mangabeiras do Cerrado, obtiveram percentual médio de 

80,99%. Araújo et al. (2003) encontraram rendimento médio superior de 89,44% em estudos 

realizados em plantas de mangabeiras cultivadas na Zona da Mata Paraibana, porém com 

valores na faixa de maior variação dos genótipos em estudo.  

Os genótipos que tiveram maior rendimento de polpa não foram os mesmos que 

continham maior quantidade de polpa apenas para G20. Este fato pode ser explicado devido a 

massa das sementes serem menores comparados proporcionalmente a massa total dos frutos 

nestes genótipos. A massa de sementes influencia diretamente no percentual de rendimento de 

polpa especialmente para os frutos destinados à industrialização. 

Os resultados obtidos nesse trabalho foram satisfatórios, quando comparados com 

os da literatura, evidenciando o potencial elevado de rendimento de polpa dos frutos dos 

genótipos, característica primordial para a agroindústria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Figura 27 – Rendimento de polpa de 20 genótipos de mangabeiras, oriundos do 

Município de Cascavel – CE. 
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4.1.2.4. Comprimento e Diâmetro de Fruto 

 

 

Na Figura 28 observa-se que os genótipos de mangabeiras G9 e G20 destacam-se 

com os maiores valores de comprimento 38,69mm e 36,15mm, respectivamente, e os 

genótipos G1 (26,47mm), G2 (26,19mm) e G3 (25,24mm) como sendo os de menores 

valores. O valor médio entre os genótipos foi de 30,33mm. Estudos realizados em frutos de 

mangabeiras cultivadas na Zona da Mata Paraibana mostraram-se mais próximos aos dos 

genótipos em estudo com o valor médio de 33,40mm (ARAÚJO et al., 2003).  

Ferreira et al. (2003) trabalhando com frutos de mangabeira de pomares nativo e 

cultivado do litoral paraibano, Barros (2006) estudando frutos do Jardim Clonal da EMEPA 

em João Pessoa, PB e Ganga et al. (2010) estudando frutos do Cerrado, encontraram valores 

médios de 36mm mostrando-se também superiores a média do comprimento dos genótipos da 

Figura 28. 

Foi observado média superior para comprimento por Sobrinho et al. (2004) de 

44,76mm em frutos do Cerrado. Souza et al. (2007) e Araújo et al. (2003) também 

observaram médias superiores no valor de 38mm em estudos realizados com diferentes clones 

mangabeiras do Jardim Clonal da EMEPA em João Pessoa, PB e em progênies de mangabeira 

cultivadas no litoral paraibano respectivamente. Em frutos de mangabeiras do norte de Minas 

Gerais foi verificado o maior valor de 60,61mm (GUILHERME et al., 2007). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 28 – Comprimento dos frutos de 20 genótipos de mangabeiras, oriundos do 
Município de Cascavel – CE. 
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Os resultados médios para diâmetro entre os genótipos observados na Figura 29 

assemelham-se aos encontrados por Araújo et al. (2003) com valor médio de 26,8mm em 

frutos de mangabeiras cultivada na Zona da Mata Paraibana e Ganga et al. (2010) na 

variedade speciosa de populações de mangabeiras naturais do Cerrado, que observaram valor 

médio de 27,6mm. Barros (2006) em estudos com frutos do Jardim Clonal da EMEPA em 

João Pessoa, PB verificou valor médio de 29,2mm, portanto próximo aos dos genótipos 19 e 

20. 

Já os autores Ferreira et al. (2003), Souza et al. (2007) e Araújo et al. (2003) 

trabalhando com materiais de diferentes regiões, encontraram valores acima da média dos 

genótipos sendo de 36mm, 34,66mm e 33,2mm, respectivamente. 

Ocorreram variações de comprimento e diâmetro, porém não no formato do fruto, 

que se manteve igual entre os genótipos. O genótipo G19 mostrou-se com formato globoso, 

diferente aos outros genótipos. Segundo Chitarra e Chitarra (2005) a relação entre o 

comprimento e diâmetro determina a forma do fruto, ou seja, quando o comprimento for 

menor que o diâmetro o fruto apresentará forma globosa. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 

 

4.1.3. Aspectos Físico-químicos e Químicos  

 

 

As variações nas características morfológicas, fisiológicas e genéticas são 

resultantes de efeitos da diversidade climáticas e edáficas levando a grande variabilidade nas 

Figura 29 – Diâmetro dos frutos de 20 genótipos de mangabeiras, oriundos do 
Município de Cascavel – CE. 
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características físico-químicas e quimicas dentro da mesma espécie nativa (PRUDENTE E 

VIEIRA NETO, 2002). Observa-se que as médias para açúcares solúveis totais, sólidos 

solúveis e acidez total titulável dos genótipos G1 a G5 quando comparadas separadamente aos 

outros genótipos, são maiores. Esta variabilidade genética facilita a identificação e seleção de 

genótipos mais atrativos para o consumo de fruta fresca quanto para a agroindústria 

(SILVEIRA, 2008). O pH foi a variável que se manteve mais constante e os açúcares solúveis 

totais e as pectinas totais tiveram as maiores variações entre os genótipos. 

 

 

4.1.3.1. Sólidos Solúveis (SS) e Açúcares Solúveis Totais (AST) 

 

 

Os sólidos solúveis apresentaram grande amplitude com valor mínimo de 

17,30°Brix e valor máximo de 24,40°Brix. Os maiores valores para SS foram verificados nos 

genótipos G4 e G14 (24°Brix), os genótipos G16, G17 e G19 obtiveram os menores valores 

(17°Brix) e a média entre os genótipos foi de 20,03°Brix. Rufino (2008) confirma os valores 

obtidos da Figura 30 em estudos com frutos de mangabeiras oriundos do município de 

Ipiranga, PI com teor de 21,5°Brix. 

Valores inferiores a média dos genótipos foram encontrados por Carnelossi et al. 

(2004) ao avaliarem o efeito da temperatura de armazenamento na mudança do teor de SS em 

fruto de mangabeiras “de caída” do município de Itaporanga D’Ajuda, SE, encontrando 

inicialmente teor de 15,2°Brix e ao final do experimento, 17°Brix para temperatura de 6°C e 

18,7°Brix a 18°C. Este aumento no teor de sólidos solúveis devido à biossíntese de açúcares 

solúveis ou à degradação de polissacarídeos (CHITARRA e CHITARRA, 2005). 

Frutos de mangabeiras do norte de Minas Gerais avaliados por Guilherme et al. 

(2007) foi verificado valor de 15,11°Brix, próximo ao inicialmente encontrado em frutos “de 

caída” por Carnelossi et al. (2004). Souza et al. (2007) também obtiveram valores médios 

inferiores de 17,23°Brix em frutos de mangabeiras oriundos do Jardim Clonal da EMEPA, 

JoãoPessoa, PB, bem como, com valores ainda menores encontrados por Ferreira et al. (2003) 

de 14,5°Brix de frutos de pomares nativos de mangabeiras da zona da mata paraibana. 

Considerando a legislação específica referente ao Padrão de identidade e 

Qualidade (PIQ) para suco e polpa de mangaba, os valores encontrados na Figura 30 estão 

acima dos estabelecidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, através da 

instrução Normativa nº 122, de 13 de setembro de 1999 que estabelece que os teores de 
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sólidos solúveis para suco sejam de SS>7,00°Brix (não adoçado) e SS>11°Brix (adocicado) e 

para polpa SS>8,00°Brix (BRASIL, 1999). Por tanto os genótipos avaliados se enquadram na 

norma exigida pela legislação para processamento industrial de suco e polpa. 

Ressalta-se que mesmo possuindo elevado teor de sólidos solúveis, a mangaba 

pode não ser muito bem aceita para o consumo in natura devido à presença de látex causando 

sensação pegajosa. 

Citado por Pereira (2009) o teor de sólidos solúveis é usado como indicador de 

maturidade e para determinar a qualidade da fruta, exercendo importante papel no sabor e este 

pode variar em função de fatores como clima, solo e precipitação local. Silva ressalta (2008) 

que devido às altas temperaturas e elevada intensidade luminosa das regiões tropicais, o que 

reflete positivamente na fotossíntese, os frutos produzidos nessas regiões tendem a apresentar 

maior teor de sólidos solúveis do que em regiões não tropicais.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A concentração de açúcares solúveis totais (AST) está diretamente relacionada 

com a quantidade de sólidos solúveis (CHITARRA E CHITARRA, 2005). Segundo Pereira 

(2009) os AST são carboidratos de baixo peso molecular, componentes dos SS, responsáveis 

diretos pela determinação do sabor doce dos frutos. Como pode ser observa na Figura 31, há 

variação de 7,28% a 13,59% nos percentuais de AST nos genótipos avaliados, demonstrando 

ampla variedade genética entre eles, sendo sua média de 10,26%.  

Souza et al. (2007) encontraram valor médio superior de 16,08% de AST em 

frutos de mangabeiras proveniente do Jardim Clonal da EMEPA, João Pessoa, PB. Já os 

genótipos G4 e G12 aproximaram-se do valor de 13,55% encontrado por Rufino (2008) 

Figura 30 – Teor de sólidos solúveis dos frutos de 20 genótipos de mangabeiras, 
oriundos do Município de Cascavel – CE. 
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trabalhando com frutos de mangabeiras do município de Ipiranga, Piauí. Moura et al. (2002) 

avaliando frutos de mangabeiras provenientes do Rio Grande do Norte, obtiveram valor de 

12,98% que se assemelha aos do genótipos G1, G2 e G5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
   
 

 

4.1.3.2. Acidez Total Titulável (ATT) e pH 

 

 

Na Figura 32 mostra que os frutos de mangabeiras oriundos de diferentes 

genótipos apresentaram baixo teor de acidez total titulável com variação de 1,55% (G19) a 

2,24 % de ácido cítrico (G2), sendo a média geral de 1,91 % que se encontra de acordo com 

Instrução Normativa n.º 01, de 7 de Janeiro de 2000 (BRASIL, 2000) que estipula valor 

mínimo para acidez em polpa de mangaba de 0,7%. Souza et al. (2007) encontraram valor 

médio semelhante de 1,77% em frutos de mangabeiras proveniente do Jardim Clonal da 

EMEPA, João Pessoa, PB.  

Já Carnelossi et al. (2004) trabalhando com frutos de mangabeiras do município 

de Itaporanga D’Ajuda, SE encontraram valor médio menor de 0,7% em frutos “de caída”, 

bem como, Rufino (2008) observou 0,72% trabalhando com frutos de mangabeiras do 

município de Ipiranga, Piauí. 

 
 
 
 

Figura 31 – Açúcares solúveis totais dos frutos de 20 genótipos de mangabeiras, 
oriundos do Município de Cascavel – CE. 
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A característica pH foi o que se manteve mais estável tendo a menor variação 

entre os genótipos. A amplitude de variação entre os genótipos foi de 3,06 a 3,80 com média 

de 3,49. Os genótipos G4, G5, G16, G17, G18, G19 e G20 tiveram valores abaixo da média e 

os demais tiveram valores medianos ou acima da média (Figura 33). Souza et al. (2007) 

comprovaram a baixa amplitude de variação entre os genótipos trabalhando com frutos de 

mangabeiras provenientes do Jardim Clonal da EMEPA, João Pessoa, PB, cujo intervalo foi 

de 2,84 a 3,17. 

Já Carnelossi et al. (2004) e Rufino (2008) observaram 3,55 para frutos de 

mangabeiras “de caída” do município de Itaporanga D’Ajuda, SE e 3,22 para frutos de 

mangabeiras do município de Ipiranga, Piauí, respectivamente. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 33 – Valores de pH dos frutos de 20 genótipos de mangabeiras, oriundos do 
Município de Cascavel – CE. 

Figura 32 – Acidez Total Titulável dos frutos de 20 genótipos de mangabeiras, 
oriundos do Município de Cascavel – CE. 
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4.1.3.3. Relação SS/ATT 

 

 

A relação SS/ATT é mais representativa que a medição isolada de açúcares ou da 

acidez, pois essa relação além de dar uma boa idéia do equilíbrio entre esses dois 

componentes indica o sabor dos frutos (CHITARRA; CHITARRA, 2005). 

Os genótipos variaram de 8,38 a 12,57 sendo a média entre eles de 10,59. Silveira 

(2008) explica que quanto maior for essa relação, mais representativa é a quantidade de 

sólidos na forma de açúcares em relação à quantidade de ácidos orgânicos presentes no fruto, 

ou seja, os frutos de mangabeiras dos genótipos avaliados têm alto teor de ácidos orgânicos.  

Em frutos de mangabeiras proveniente do Jardim Clonal EMEPA, João Pessoa, 

PB, avaliados por Souza et al. (2007) foi encontrado valor médio de 9,85 enquanto que 

Rufino (2008) obteve valores bem acima da média do presente estudo chegando ao valor de 

35,51 em frutos oriundos do município de Ipiranga, Piauí.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

 

4.1.3.4. Pectina Total  

 

 

Na Figura 35 podemos verificar baixo teor médio de pectina total de 0,38%, 

variando de 0,19 a 0,58%. Dados encontrados por Souza (2004) em mangabeiras do Jardim da 

Clonal EMEPA, João Pessoa, PB foram semelhantes aos deste estudo. 

Figura 34 – Relação SS/ATT de frutos de 20 genótipos de mangabeiras, oriundos do 
Município de Cascavel – CE. 
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Moura et al. (2002) encontraram valor médio de 0,54% em frutos maduros de 

mangabeiras do Estado do Rio Grande do Norte, bem como, Rufino (2008) estudando frutos 

de mangabeiras oriundos do município de Ipiranga, Piauí, encontrou valor médio de 0,48%, 

estando dentro da amplitude encontrada neste trabalho.  

Segundo Chitarra e Chitarra (2005), o teor de pectina está relacionado com a 

textura dos frutos, sendo importante para sua conservação pós-colheita, visto que na medida 

em que o fruto amadurece, a pectina presente na parede celular é degradada, diminuindo a 

vida útil pós-colheita dos frutos.  

De acordo com Antunes et al. (2006) a pectina é matéria prima importante para a 

agroindústria, principalmente para elaboração de geléias e doces em massa, pois frutos com 

elevado teor de pectina, diminui o custo de processamento industrial, devido à menor 

necessidade de adição de pectina comercial e redução do tempo de fabricação e também são 

responsáveis por conferir ao produto aspecto agradável de melhor palatabilidade. Neste 

sentido, genótipos com maiores teores de pectina, precisariam de menor quantidade de pectina 

sintética, reduzindo os custos de produção na industrialização. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 – Pectinas totais de frutos de 20 genótipos de mangabeiras, oriundos do 
Município de Cascavel – CE. 
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4.2. Compostos Bioativos 

 

 

Estudos já realizados têm demonstrado que os compostos bioativos das frutas, 

além de suas funções nutricionais tradicionais, possuem propriedades funcionais e podem 

contribuir para a melhor manutenção da saúde humana. Os genótipos de mangabeiras 

avaliados no presente trabalho demonstraram valores consideráveis desses compostos e ampla 

variedade entre os genótipos para todas as variáveis avaliadas, caracterizando ampla 

variabilidade genética entre eles, variabilidade esta que poderá ser usada em trabalhos futuros 

de melhoramento genético. A Organização das Nações Unidas (ONU) recomenda o aumento 

no consumo de frutas antevendo a prevenção de doenças crônico-degenerativas (ABREU et 

al., 2009). 

 

 

4.2.1 Vitamina C 

 

 

Na Figura 32 verifica-se que todos os genótipos contêm teor de vitamina C acima 

da Ingestão Diária Recomendada (IDR) para adulto e estando de acordo com a legislação 

brasileira (BRASIL, 2005). O genótipo que mais se destacou foi o G14 com valor de 

269,66mg/100g e o de valor menor de 133,07mg/100g foi o G17, sendo o médio entre os 

genótipos de 183,81mg/100g. 

Guilherme et al. (2007) avaliando frutos de mangabeiras do norte de Minas Gerais 

encontraram valor médio semelhante ao G3 de 155,54 mg/100g e Souza (2004) estudando 

frutos de mangabeiras do Jardim Clonal da EMEPA, João Pessoa, PB  obteve valor médio que 

se assemelha aos do G6 e G8  de 160,34mg/100g. Moura (2005) trabalhando com frutos de 

João Pessoa, PB verificou valor médio inicial semelhante de 223,284mg/100g assemelhando-

se aos genótipos G4 e G15. 

Rufino (2008) estudando frutos de mangabeiras oriundos do município de 

Ipiranga, Piauí, observou valor médio semelhante de 189,93mg/100g. Já Carnelossi et al. 

(2004) analisando frutos de mangabeiras “de caída” no município de Itaporanga D’Ajuda, SE 

encontraram o valor médio mais elevado de 274,7mg/100g.  
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4.2.2. Carotenóides Totais 

 

 

Na Figura 37 observa-se ampla variação (0,18 a 0,76mg/100g) entre os genótipos 

sendo o valor médio de 0,4mg/100g. Silva (2008) cita que a composição de carotenóides nos 

vegetais é afetada por diversos fatores como o grau de maturação, clima, tipo de solo, 

condições ambientais e área geográfica, condições de colheita, processamento e 

armazenamento, bem como, a genética podem ter levado a grande variação nos teores de 

carotenóides entre os genótipos estudados.  

Os frutos de mangabeiras oriundos do município de Ipiranga, PI estudados por 

Rufino (2008) tiveram valor médio inferior de 0,3mg/100g aos dos genótipos da Figura 37. 

Moura (2005) trabalhando com frutos de mangabeiras de João Pessoa, PB obteve valor médio 

de 0,07mg/100g bem abaixo aos encontrados neste trabalho. 

Os valores mostrados na Figura 37 comparados a outros frutos nativos mostram-

se variados tendo valores inferiores, iguais e superiores. Em frutos de umbu-cajazeira 

analisados por Silva (2008) tiveram valores médio inferior de 0,23mg/100g. Almeida (2009) 

avaliando pedúnculo de cajuizeiro do município de Ipiranga, Pi, obteve média de 0,41 

mg/100g, bem como, Rufino (2008) estudando pedúnculo de cajueiro de Pacajus, CE e frutos 

de camu-camu de Belém, PA, verificou valor médio igual 0,4mg/100g. Os frutos de 

pequizeiros da Chapada do Araripe avaliados por Oliveira (2009) tiveram média de 

Figura 36 – Teor de vitamina C de frutos de 20 genótipos de mangabeiras, oriundos 
do Município de Cascavel – CE. 
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0,86mg/100g, bem como, Silveira (2008) em frutos puçazeiro ‘Coroa de Frade’ da vegetação 

litorânea do Ceará, observou valor médio superior de 1,37mg/100g.  

Pigmentos, como os carotenóides, são precursores de vitamina A e são 

fitoquímicos ativos à diminuição do risco de doenças degenerativas, como câncer, doenças 

cardiovasculares, degeneração macular e catarata, reporta Silva (2008).  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

4.2.3. Compostos Fenólicos 

 

 

4.2.3.1. Polifenóis Extraíveis Totais 

 

 

Na Figura 38 pode-se observado variação ampla entre os genótipos de 161,45 a 

366,83mg/100g e valor médio de 220,06mg/100g. As amplitudes de variações elevadas dos 

resultados podem estar relacionadas às características ambientais nativas, genótipos e 

maturidade dos frutos e segundo Melo et al. (2008) a peculiaridade metodológica relacionada 

ao solvente extrator e ao polifenol usado como padrão para a quantificação dos compostos 

fenólicos.  

Rufino (2008) estudando frutos de mangabeiras oriundos do município de 

Ipiranga, PI observou valor médio próximo ao mínimo de 169,4mg/100g de polpa ficando 

Figura 37 – Teor de carotenóides de frutos de 20 genótipos de mangabeiras, 
oriundos do Município de Cascavel – CE. 
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próximo ao valor inferior obtido da Figura 38 e o mesmo ocorreu com Rufino et al (2009) em 

frutos de mangabeiras do Estado do Piauí que encontraram valor médio de 171,8mg/100g. 

Comparando o valor médio da Figura 38 com outras frutíferas nativas pode se 

observar valores inferiores a média de 29,63mg/100g em umbu-cajazeira proveniente do 

município de Iguatu, CE (SILVA, 2007), 136,96mg/100g em frutos de diferentes genótipos de 

puçazeiro ‘Coroa de Frade’ da vegetação litorânea do Ceará estudados por Silveira (2008) e 

104,12mg/100g em polpa de pequi oriunda da Chapada do Araripe, CE estudado por Oliveira 

(2009). Rufino (2008) analisando frutos de jambolão do município de Trairi, CE verificou 

média semelhante a 185,4mg/100g e a mesma autora verificou valor médio superior de 

267,8mg/100g em frutos de puçazeiro Coroa de Frade oriundos do município de Beberibe, 

CE. 

Silva (2008) cita que o elevado teor de compostos fenólicos encontrados na polpa 

de acerola, tem significativa contribuição do teor de ácido ascórbico, que quando em 

concentração elevada, reage positivamente com o Folin-Ciocalteu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

4.2.3.2 Flavonóides Amarelos 

 

 

Na Figura 39 observa-se ampla variação de 31,74 a 7,08mg/100g entre os 

genótipos e média de 17,77mg/100g. Como os flavonóides amarelos são pigmentos que 

conferem coloração aos frutos podemos concluir que há diferença de coloração na casca dos 

Figura 38 – Polifenóis Extraíveis totais de frutos de 20 genótipos de mangabeiras, 
oriundos do Município de Cascavel – CE. 
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frutos, bem como na polpa. Silva (2008) avaliando polpa de frutos de genótipos de umbu-

cajazeiras provenientes do município de Iguatu, CE verificou que a média dos genótipos 

avaliados foi de 27,76mg/100g.  

Rufino (2008) avaliando frutos de mangabeiras oriundos do município de 

Ipiranga, PI encontrou teor médio de flavonóides de 15mg/100g. Outros frutos nativos 

oriundos do Maranhão e do Ceará, Rufino (2008) obteve valores semelhantes como para 

frutos de muricizeiro (13,8mg/100g), de uvaiazeiro (17,5 mg/100g), de bacurizeiro (16,9 

mg/100g) e de puçazeiro coroa de frade (17,7mg/100g).  

Silveira (2008) trabalhando com frutos de puçazeiro coroa de frade do litoral 

cearense verificou valor médio de 8,4mg/100g ficando abaixo da média dos genótipos da 

Figura 39. Pedúnculos de cajuizeiro do município de Ipiranga, Pi, avaliados por Almeida 

(2009), verificou-se 43,61mg/100g de flavonóides amarelos, mostrando-se acima do valor 

médio da Figura 39. 

Soares et al. (2005), ao estudarem a avaliação de compostos com atividade 

antioxidante em células de levedura, afirmaram que os flavonóides contribuem 

significativamente no potencial antioxidante da dieta, reforçando a sua importância como 

antioxidantes, tanto em dietas normais quanto em terapias suplementadas com antioxidantes.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

Figura 39 – Teor de flavonóides amarelos de frutos de 20 genótipos de mangabeiras, 
oriundos do Município de Cascavel – CE. 
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4.3. Atividade Antioxidante Total (AAT) 

 

 

Uma dieta equilibrada, rica em hortaliças e frutas, com diferentes quantidades de 

substâncias com capacidade antioxidante, podem contribuir para a defesa antioxidante e evitar 

danos ao sistema oxidativo às macromoléculas (Silva e Naves, 2001). 

Segundo Leong e Shui (2002), os vegetais em particular as frutas, apresentam em 

 sua constituição vários compostos com ação antioxidante, os quais incluem o ácido 

ascórbico, carotenóides e polifenóis. A quantidade e o perfil destes fitoquímicos variam em 

função do tipo, variedade e grau de maturação da fruta bem como das condições 

edafoclimáticas do cultivo.  

Segundo Heinonen et al. (1998) a atividade antioxidante de um extrato não pode 

ser explicada apenas com base em seu teor de fenólicos totais, a caracterização da estrutura do 

composto ativo também é necessária. 

 

 

4.3.1. ABTS 

 

 

Na Figura 40 verificam-se os valores de ABTS para os 20 genótipos de frutos de 

mangabeiras avaliados. O genótipo G15 atingiu o maior valor de 18,83µM Trolox/g polpa e o 

genótipo G20 com o menor valor de 9,53 µM Trolox/g polpa, e a média entre os genótipos foi 

de 13,18µM Trolox/g polpa. 

Rufino (2008) avaliando frutos de mangabeiras oriundos do município de 

Ipiranga, PI encontrou valor médio de 14,6µM Trolox/g polpa e Almeida (2009) cita que 

Almeida et al. (2007) verificou valor médio de 10,84 µM Trolox/g polpa.  

Silveira (2008) trabalhando com frutos de diferentes genótipos de puçazeiro 

‘Coroa de Frade’ da vegetação litorânea do Ceará verificou 15,24 µM Trolox/g polpa, e 

Almeida (2009) estudando frutos de cajuizeiro do Ipiranga, PI obteve valor médio também 

semelhante de 15,10 µM Trolox/g polpa. 

Rufino (2008) em trabalho realizado com frutos de cajazeira proveniente do 

município de Limoeiro do Norte, Ceará verificou valor médio inferior de 7,86µM Trolox/g 

polpa e de 6,3µM Trolox/g polpa em frutos de umbuzeiro oriundos do município de Picos, 
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Piauí, bem como, verificou em camu-camu nativos de Bélem, Pará, valor médio muito 

superior de 152,7µM Trolox/g polpa.  

Pereira (2009) trabalhando com frutas tropicais e cítricas produzidas no Ceará 

encontrou valores bem abaixo aos dos genótipos avaliados da Figura40. Destacando-se apenas 

a goiaba Paluma com valor superior de 21,09µM Trolox/g polpa. 

Altos valores de atividade antioxidante total podem ser recomendados, tanto para 

o consumo in natura, como para aplicação nos setores farmacêuticos, cosméticos assim como 

nutricionais, devido aos benefícios que os mesmos podem proporcionar à saúde dos 

consumidores, seqüestrando radicais livres, contribuindo para redução da incidência de 

doenças crônicas e degenerativas (SILVEIRA, 2008) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

4.3.2. DPPH 

 

 

Na Figura 41 verifica-se ampla variação entre os genótipos de 3256,41 (G14) a 

11004,61g polpa/g DPPH (G19), com média entre genótipos de 5792,66g polpa/g DPPH. 

Conforme a metodologia aplicada ao DPPH, o resultado final corresponde à amostra 

necessária para reduzir em 50% a concentração inicial do radical DPPH (EC50) e este poder 

redutor do antioxidante tem sido amplamente utilizado para avaliar a capacidade dos 

antioxidantes em seqüestrar radicais livres (SANCHEZ-MORENO et al., 1998). Deste modo, 

Figura 40 – Atividade antioxidante pelo método ABTS dos frutos de 20 genótipos de 
mangabeiras, oriundos do Município de Cascavel – CE. 



72 
 

elevada atividade antioxidante significa que a capacidade de atuar como doador de hidrogênio 

é alta em menor volume de amostra, ou seja, é uma relação inversamente proporcional.  

Rufino (2008) estudando frutos de mangabeiras proveniente de Ipiranga, PI 

encontrou valor médio semelhante de 3385g polpa/g DPPH e comparando com outras 

fruteiras nativas de diferentes regiões, trabalhados pela mesma autora, foram verificados 

valores semelhantes ao da Figura 41 com frutos de carnaubeira oriundos do município de 

Maracanaú, CE (3548,7 g polpa/g DPPH), com frutos de jambolão do município de Trairi, CE 

(3025,1g polpa/g DPPH), bem como, Rufino et al. (2009) estudando frutos de uvaiazeiro do 

município de Paraipaba, CE (3246,5g polpa/g DPPH). 

Os frutos de pequizeiros oriundos da Chapada do Araripe, CE, estudados por 

Oliveira (2009), foi verificado média abaixo de 200g polpa/g DPPH, demonstrando maior 

poder antioxidante que os genótipos aqui estudados. Almeida (2009) estudando frutos de 

diferentes genótipos de cajuizeiro da região de Ipiranga, PI obteve também maior poder 

antioxidante com valor de 1299,7g polpa/g DPPH.  

Deve ser ressaltado que o tempo de estabilização da atividade antioxidante para 

cada fruta é diferente implicando na ocorrência de diferentes compostos antioxidantes entre as 

frutas.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 

 

 

 

Figura 41 – Atividade antioxidante pelo método DPPH dos frutos de 20 genótipos de 
mangabeiras, oriundos do Município de Cascavel – CE. 
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4.4. Correlação 

 

 

Comparar dados experimentais referentes à atividade antioxidante, aferidos por 

diferentes métodos, é bastante complexo, assim como compararem dados da literatura 

(PEREIRA, 2009). Essa complexidade se deve a diversidade de compostos antioxidantes, que 

diferem quanto à classe química, quanto à polaridade, quanto à solubilidade e quanto ás 

especificidade da metodologia. Outros fatores que também contribuem são as diferentes 

condições de análises empregadas e a forma de expressão dos resultados, não permitem uma 

comparação direta (LIMA, 2008). 

Na Tabela 4 pode-se observar que houve correlação positiva e significativa entre a 

atividade antioxidante total pelo método ABTS com o teor de vitamina C (0,6133**) e para o 

método DPPH, a correlação foi negativa e significativa (-0,669**). Já com os flavonóides 

amarelos e PET (Polifenóis Extraíveis Totais) houve correlação positiva e para carotenóides 

foi negativa, porém não significativas. Pode-se observar também que os teores de vitamina C 

e os teores de PET tiveram correlação positiva e significativa (0,5574*). 

Entre a atividade antioxidante total pelo método DPPH, podemos observar que 

houve correlação negativa e significativa como o teor de vitamina C (-0,7810**) e com o teor 

de PET (-0,4464*). Já para os carotenóides houve correlação positiva e para os flavonóides 

amarelos negativa, porém não significativa.  

Os resultados encontrados na Tabela 4 indicam que a vitamina C contribui 

consideravelmente para a atividade antioxidante total, uma vez que apresentou correlação 

positiva e significativa com os polifenóis e com a atividade antioxidante total pelo método 

ABTS e correlação negativa e significativa com a atividade antioxidante total pelo método 

DPPH, visto que este método é inversamente proporcional, ou seja, quanto menor o valor 

maior será seu poder antioxidante.  

Estudos têm verificado correlação direta entre a atividade antioxidante total e os 

compostos fenólicos, sendo estes considerados os mais representativos entre as substâncias 

bioativas com atividade antioxidante (PEREIRA, 2009) Porém este fato não foi observado no 

presente trabalho e que segundo Oliveira (2009) a existência de correlações entre o teor de 

fenólicos e a atividade antioxidante é bastante controversa independentemente do fruto. 

Pereira (2008) trabalhando com frutos produzidos no Estado do Ceará; Abreu et 

al. (2008) estudando pedúnculos de clones de cajuzeiro; Rufino (2008) avaliando dezoito 
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fruteiras nativas observaram alta correlação em PET e atividade antioxidante pelo método 

ABTS e enquanto outros, sequer observam correlação direta (IMEH; KHOKBAR, 2005). 

Estas diferenças de dados podem estar relacionadas à falta de seletividade do 

reagente Folin Ciocalteau na quantificação dos compostos fenólicos, visto que ocorrem 

reações do reagente com outros compostos redutores como carotenóides, aminoácidos, 

açúcares e vitamina C (VISSON et al.,  2001). Heim et al., (2002) afirmam que os compostos 

fenólicos são os maiores responsáveis pela atividade antioxidante em frutos. Porém, a 

atividade antioxidante não é fundamentada na ação de uma ou duas substâncias isoladas, mas 

do sinergismo entre elas (HASSIMOTO et al., 2005). 

 
Tabela 2 - Correlações entre os compostos bioativos, e atividade antioxidante total pelos 
métodos ABTS e DPPH. 

 ABTS DPPH PET CT FA 

Vit.C 0,6133 ** -0,7810** 0,5574* -0,2878 0,2379 

FA 0,1466 -0,3295 0,3105 0,2658  

CT -0,2553 0,1059 0,1780   

PET 0,3742 -0,4464 *    

DPPH -0,6690 **     

** e * indicam correlações significativas a 1 e 5% de probabilidade, respectivamente, pelo teste t. 
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5.CONCLUSÕES 

 

 

Os frutos dos genótipos de mangabeiras nativas do litoral cearense mostraram-se 

satisfatório em importantes aspectos para a aceitação no mercado de consumo de mesa e 

industrial visto que ele apresenta alto rendimento de polpa e ricos em compostos biotivos 

podendo ser considerados alimentos funcionais. Destacando-se para esta propriedade os 

genótipos 13, 14 e 15. 

As características físicas demonstraram que os genótipos de mangabeiras 

estudados possuem variações referentes às variáveis: massa de frutos, comprimento, diâmetro 

e massa de sementes. Destacando-se o genótipo 14 como o de maior tamanho de fruto. 

Os genótipos de mangabeira estudados apresentaram alto rendimento de polpa 

(86%), com destaque para os genótipos 6 e 17, que apresentaram-se como alternativa para o 

mercado de frutas nativas e para a industrialização.  

Os frutos de genótipos de mangabeiras estudados apresentaram em sua 

composição excelente quantidade de compostos bioativos, destacando-se o genótipo 14 com o 

teor mais elevado de vitamina C, o genótipo 8 sobressaiu em relação aos demais quanto ao 

teor de carotenóides, o genótipo 11 com o maior teor de flavonóides amarelos e os genótipos 

13 e 14 se destacaram quanto ao teor de PET. Os genótipos 5, 13 e 15 destacaram-se com os 

maiores valores de atividade antioxidante total no método ABTS, enquanto que os genótipos 

5, 14 e 15 destacaram-se pelo método DPPH dentre os genótipos estudados. 

Não houve correlação positiva e significativa entre a atividade antioxidante total 

pelo método ABTS e o teor de polifenóis extraíveis totais, porém ela foi positiva e 

significativa, entre vitamina C, PET. A atividade antioxidante total pelo método DPPH e o 

teor de vitamina C, PET e ABTS mostrou correlação negativa e significativa. 
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Tabela 3 - Valores médios das características físicas de frutos de Mangabeira oriundos do Litoral Cearense (média ± 
DP, n=25 mangabas). 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Genótipo 
Peso fruto 

(g) 
Peso sementes 

(g) 
Peso polpa 

(g) 
Diâmetro 
(mm) 

Comprimento 
(mm) 

Rendimento de polpa 
(%) 

1 8,55±5,07 1,07±1,00 7,48±4,03 21,68±4,08 26,47±3,33 89,19±4,29 

2 10,50±5,24 2,22±2,10 8,28±3,49 24,51±4,96 26,19±4,85 81,70±8,17 

3 8,73±3,83 1,21±0,88 7,52±3,08 23,23±3,43 25,24±3,33 87,37±4,74 

4 11,78±4,98 1,64±0,93 10,15±4,22 25,51±4,12 29,46±4,25 86,54±4,31 
5 10,83±4,08 1,26±0,75 9,57±3,44 24,14±3,23 31,45±3,55 88,84±3,15 
6 10,82±4,67 1,06±1,00 9,76±3,74 24,81±4,17 27,38±4,83 91,48±4,66 
7 12,39±5,31 1,56±0,92 10,83±4,43 25,87±4,15 29,33±3,90 88,16±3,12 
8 11,77±4,53 1,73±1,14 10,03±3,54 25,00±3,97 29,10±3,64 85,93±4,58 
9 19,35±6,99 2,76±1,55 16,60±6,50 31,08±3,85 36,15±4,52 84,80±10,30 
10 9,94±3,55 1,91±1,00 8,03±2,73 22,86±3,35 27,66±3,52 81,43±5,93 
11 12,85±3,77 2,89±1,76 9,97±3,74 25,23±3,40 29,01±3,39 76,92±12,54 
12 17,81±6,67 2,95±1,36 14,85±5,39 27,28±4,13 32,90±4,57 83,80±2,60 
13 13,05±5,75 1,83±1,30 11,22±4,79 25,42±4,63 30,47±4,73 86,77±6,08 
14 20,51±7,81 3,03±1,63 17,48±6,37 30,36±5,14 32,46±4,75 85,84±4,54 
15 13,11±3,69 2,50±1,00 10,61±2,91 27,54±3,45 31,57±2,18 81,24±3,90 
16 17,19±6,54 2,74±1,57 14,45±5,19 26,24±4,04 33,63±4,67 84,84±4,29 
17 14,18±6,03 1,26±0,86 12,92±5,33 24,98±4,36 30,06±5,01 91,56±3,37 
18 16,24±5,32 1,82±1,01 14,42±4,42 28,05±5,80 30,42±3,13 89,49±3,22 
19 14,02±4,6 2,19±1,06 11,82±3,72 29,61±4,41 28,98±4,54 84,88±4,48 
20 19,19±9,23 2,41±2,08 16,78±7,40 29,14±5,73 38,69±5,13 89,12±5,37 
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Tabela 4 - Valores médios obtidos para os teores de sólidos solúveis (SS), pH, Acidez Total Titulável (ATT), relação SS/ATT, açúcares solúveis 

totais (AST) e pectina total (PCT) de frutos de Mangabeira oriundos do Litoral Cearense (média ± DP). 
Genótipo SS 

(°Brix) 
ATT 
(%) 

pH 
 

SS/ATT 
(%) 

AST 
(%) 

PT 
(mg/100g) 

1 19,8±0,6 1,71±0,06 3,50±0,06 11,58±0,69 12,74±0,46 0,19±0,03 

2 21,4±0,5 2,24±0,11 3,45±0,07 9,54±0,27 12,52±0,54 0,36±0,02 

3 19,9±0,7 1,72±0,07 3,53±0,03 11,54±0,71 11,29±2,22 0,24±0,02 

4 24,0±0,2 2,16±0,09 3,35±0,05 11,11±0,38 13,19±0,66 0,58±0,03 

5 21,2±0,5 2,16±0,17 3,26±0,07 9,82±0,61 12,31±1,27 0,58±0,10 
6 18,1±1,0 1,59±0,15 3,80±0,11 11,48±1,68 11,82±1,97 0,30±0,04 
7 18,2±0,3 1,95±0,07 3,64±0,09 9,33±0,28 9,02±1,8 0,19±0,06 
8 18,4±0,8 2,01±0,08 3,62±0,07 9,19±0,53 8,04±1,07 0,23±0,03 
9 18,6±0,8 2,02±0,14 3,61±0,17 9,25±0,77 9,95±0,89 0,55±0,04 
10 21,0±0,7 1,59±0,03 3,79±0,10 13,15±0,48 9,82±2,46 0,33±0,11 
11 21,6±0,9 1,72±0,04 3,65±0,02 12,57±0,48 11,54±0,63 0,46±0,10 
12 22,8±0,6 1,84±0,08 3,62±0,12 12,40±0,92 13,59±0,62 0,39±0,03 
13 18,0±1,0 2,15±0,08 3,68±0,10 8,38±0,72 7,88±0,05 0,52±0,08 
14 24,4±1,2 2,18±0,13 3,48±0,02 11,26±1,15 7,28±3,04 0,51±0,19 
15 20,4±0,4 1,91±0,20 3,58±0,03 10,75±1,00 8,75±1,06 0,52±0,09 
16 17,7±0,2 2,01±0,18 3,48±0,02 8,87±0,90 8,74±0,88 0,42±0,15 
17 17,8±0,6 1,61±0,03 3,34±0,06 11,10±0,62 8,29±0,65 0,35±0,16 
18 20,5±0,8 1,99±0,11 3,06±0,02 10,31±0,40 10,93±1,37 0,26±0,01 
19 17,3±0,0 1,55±0,04 3,30±0,02 11,16±0,27 8,09±0,20 0,38±0,11 
20 19,4±0,3 2,13±0,08 3,06±0,01 9,10±0,45 9,31±1,03 0,23±0,01 
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Tabela 5 - Valores médios obtidos para os teores de vitamina C, carotenóides totais (CT), flavonóides amarelos 
(FA), polifenóis totais (TEP) de frutos de Mangabeira oriundos do Litoral Cearense (média ± DP). 

Genótipo Vitamina C 
(mg/100g) 

CT 
(mg/100g) 

FA 
(mg/100g) 

TEP 
(mg/100g) 

1 170,53±12,60 0,24±0,10 14,32±1,06 161,45±3,56 

2 186,23±16,85 0,20±0,10 17,61±1,15 202,07±19,25 

3 159,32±7,07 0,45±0,01 15,38±0,69 163,04±25,39 

4 228,95±11,61 0,27±0,02 17,70±0,90 191,20±17,60 

5 189,24±0,93 0,33±0,02 7,08±1,55 216,85±6,46 
6 161,71±2,28 0,31±0,10 20,29±0,89 193,77±11,43 
7 176,28±12,01 0,57±0,14 21,04±0,83 212,32±3,57 
8 162,33±6,05 0,76±0,08 17,13±1,68 206,60±2,44 
9 214,33±20,16 0,20±0,03 19,51±2,90 177,77±5,41 
10 184,82±23,56 0,48±0,14 17,83±2,28 195,73±13,28 
11 174,15±15,91 0,56±0,04 31,74±1,76 243,00±4,88 
12 192,68±5,43 0,39±0,01 20,55±1,40 234,59±3,87 
13 210,22±19,45 0,50±0,07 21,15±1,37 366,83±15,45 
14 269,66±19,66 0,35±0,07 18,45±0,38 311,00±25,72 
15 227,54±9,67 0,31±0,02 21,50±1,50 267,72±14,87 
16 135,68±10,26 0,33±0,04 13,62±1,13 199,69±9,75 
17 133,07±6,77 0,46±0,07 15,69±0,89 196,39±5,22 
18 188,79±7,13 0,50±0,01 17,64±1,20 244,42±11,13 
19 140,20±2,58 0,41±0,08 14,69±1,15 165,38±16,38 
20 170,51±14,85 0,35±0,05 12,47±0,57 251,32±20,12 
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Tabela 6 - Valores médios obtidos para a atividade antioxidante total (AAT) método ABTS e 
pelo método DPPH de frutos de Mangabeira oriundos do Litoral Cearense (média 
± DP). 

Genótipo ABTS 
(uM Trolox/g polpa) 

DPPH 
(g polga/g DPPH) 

1 10,59±0,25 6403,07±573,72 

2 12,21±0,92 5004,87±470,22 

3 11,54±0,20 6230,70±633,04 

4 17,76±1,63 4310,19±395,05 

5 18,83±1,00 3789,27±395,72 
6 11,13±0,57 5604,61±139,18 
7 12,87±0,47 5294,27±259,74 
8 9,72±1,04 5730,38±724,21 
9 16,59±0,69 4481,22±210,75 
10 12,96±0,19 6267,49±671,03 
11 13,65±0,44 4728,15±187,71 
12 13,48±0,43 4940,06±196,89 
13 18,05±0,13 4332,60±86,38 
14 11,84±0,49 3256,41±453,84 
15 18,43±0,28 3802,16±364,34 
16 11,03±0,73 7717,90±254,83 
17 10,21±0,15 10439,79±344,69 
18 13,45±0,56 4264,66±210,76 
19 9,80±0,15 11004,61±995,24 
20 9,53±0,20 8250,77±559,68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


