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QUALIDADE DE MANGAS ‘TOMMY ATKINS’ DA PRODUÇÃO INTEGRADA SOB 

RECOBRIMENTOS BIODEGRADAVEIS ASSOCIADOS A ÓLEOS ESSENCIAIS DE 

ERVA-DOCE E ORÉGANO 

RESUMO 

 

A produção de mangas no Brasil, em geral, está atrelada aos sistemas convencionais 

caracterizados por uso excessivo de agroquímicos durante os tratamentos de pré e pós-

colheita. Embora a adesão da mangicultura ao Sistema de Produção Integrada trouxe uma 

contribuição significativa à redução do uso de agroquímicos, nos últimos anos, o consumidor 

passou a exigir alimentos que sejam isentos de resíduos químicos. O presente trabalho 

objetivou estudar a qualidade físico-química, sensorial e o conteúdo de compostos bioativos e 

antioxidantes de mangas ‘Tommy Atkins’ sob recobrimentos à base de fécula de mandioca e 

quitosana associados a óleos essenciais de erva-doce e orégano. Foram realizados dois 

experimentos em delineamento: inteiramente casualizado em esquema fatorial 5x2, 

correspondente a cinco recobrimentos: Controle (C); fécula de mandioca (F); fécula de 

mandioca + erva-doce (FED); fécula de mandioca + orégano (FO) e fécula de mandioca + 

Quitosana (FQ) para o primeiro experimento e Controle (C); fécula de mandioca + Quitosana 

(FQ); Quitosana (Q); Quitosana + erva-doce (QED) e Quitosana + Orégano (QO) para o 

segundo experimento e duas condições de armazenamento, com quatro repetições, com dois 

frutos por repetições. Os frutos foram armazenados por 32 dias, sendo nos primeiros 20 dias 

mantidos a 12+1°C e 80 + 2% U.R. e nos demais a 24+2°C e 75+4% U.R. Nos primeiros 20 

dias, os frutos foram avaliados a cada cinco dias, e a partir da transferência para o ambiente a 

cada três dias. Os frutos foram avaliados quanto à coloração (luminosidade, cromaticidade e 

ângulo hue); perda de massa (%); firmeza da polpa; sólidos solúveis, acidez, pH, açucares 

redutores, não redutores e totais; fluorescência da clorofila; qualidade sensorial (aparência e 

sabor); teores de carotenóides e de flavonóides da casca e da polpa; clorofila e antocianinas 

da casca; ácido ascórbico da polpa; polifenóis extraíveis totais (PETs), a atividade 

antioxidante e o sequestro do radical DPPH (SR-DPPH). A qualidade dos frutos não foi 

influenciada pelos óleos essências durante o armazenamento. Por outro lado, os 

recobrimentos à base de quitosana retardaram o desenvolvimento da coloração amarela da 

casca e o aumento de sólidos solúveis, mantiveram elevadas a acidez titulável e a 

fluorescência da clorofila, resultando em menor aceitação para os atributos sensoriais em 

relação aos frutos tratados com fécula e mandioca e aos do controle. Esses frutos 

apresentaram maiores teores de flavonóides e carotenóides na casca que na polpa. Os 

recobrimentos com quitosana retardaram o aparecimento dos carotenóides e a degradação da 

clorofila em relação aos frutos tratados com fécula e controle. A refrigeração aumentou e 

manteve os teores de PETs e a atividade antioxidante das mangas em relação a condição 

ambiente. O recobrimento FO teve o maior percentual de SR-DPPH em relação aos demais.   

 

PALAVRAS CHAVES: Magnifera indica L.; maturação; amido de mandioca, quitosana, 

compostos bioativos e atividade antioxidante. 
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QUALITY OF ‘TOMMY ATKINS’ MANGO FROM THE INTEGRATED PRODUCTION 

SYSTEM UNDER BIODEGRADABLE COATINGS COMBINED WITH  ESSENTIAL 

OILS  OF ANISE AND OREGANO 

 

ABSTRACT 

 

The production of mangoes in Brazil is linked to the conventional systems characterized by 

excessive use of agrochemical products during the treatments before and after the harvest. 

Although the insertion of the mango into the Brazilian Integrated Production System has 

brought a significant contribution in reducing the use of agrochemicals, in recent years, 

consumers began to demand foods that are free of chemical residues. Based on that, the 

present research aimed at studying the physicochemical and sensorial quality, and the 

contents of bioactive compounds and the antioxidant activity of ‘Tommy Atkins’ mangoes 

coated with starch and chitosan combined with Pimpinella anisum L. and Origanum vulgare 

L. essential oils. Two experiments were carried out in a completely randomized design, in a 

5x2 factorial trial, corresponding to five coatings: Control (C); Cassava Starch (CS); Cassava 

Starch + Anise (SA); Cassava Starch + Oregano (SO) and Cassava Starch + Chitosan (SCh), 

for the first experiment; and Control (C); Cassava Starch + Chitosan (SCh); Chitosan (Ch); 

Chitosan + Anise (ChA) and Chitosan + Oregano (ChO), for the second experiment, and two 

storage conditions, with four replications, using two fruits for replications. Fruits were stored 

during 32 days; for the first 20 days mangos were kept under 12+1°C and 80 + 2% U.R and 

evaluated each five days, followed by the transfer to room conditions (24+2°C and 75+4% 

U.R) during 12 days and evaluated each 3 days. Fruits were evaluated in terms of coloration 

(lightness; chromatic tonality; and hue angle); weight loss; pulp firmness; soluble solids, 

acidity, pH, reducing sugars, non-reducing sugars, total sugars; chlorophyll fluorescence; 

sensorial quality (appearance and taste/flavor); contents of carotenoids and flavonoids in the 

rind and pulp; chlorophyll and anthocyanins in the rind; ascorbic acid; total extractable total 

phenolics (TEPs), antioxidant activity and DPPH Radical scavenging (RS-DPPH). The 

quality of the fruits was not influenced by the essential oils during storage. On the other hand, 

the chitosan coatings delayed the development of the yellow coloration in the rind and the 

increase of soluble solids, maintained the content of acidity and the chlorophyll fluorescence, 

delaying ripening, which resulted in less acceptance for the sensorial attributes compared 

with fruits coated with cassava starch and those of the control, which presented higher 

contents of flavonoids and carotonoids in the rind than in the pulp. Fruit coated  with chitosan 

presented a delay in the development of carotonoids and in the chlorophyll degradation as 

related to fruits coated with starch and the control. Fruits kept under refrigeration presented 

increased contents of TEPs and higher values of antioxidant activity, as related to mangoes 

transferred to room condition. The SO coating presented  the highest percentage of RS-DPPH 

as compared to others. 

 

KEYS WORDS: Magnifera indica L.; quality; maturation; bioactive compounds, and 

antioxidant activity, chitosan, cassava starch. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O setor agrícola brasileiro se destaca como uma das mais importantes âncoras da 

economia. Em contrapartida, no Brasil, as perdas em frutos e hortaliças variam entre 25 e 

50% (SANTOS; VIEIRA, 2011). Segundo a FAO (2011), na América Latina, 20% dos frutos 

e hortaliças oriundos do campo e cerca de 10 a 20% são desperdiçados no manuseio pós-

colheita e no processamento, respectivamente.   

Os frutos estão sujeitos a perdas pós-colheita por danos mecânicos, patogênicos e 

fatores abióticos. Esses três fatores podem manifestar-se isoladamente ou em conjunto, 

proporcionando perdas quantitativas, qualitativas e nutricionais em todas as fases da cadeia 

pós-colheita (TEZOTTO et al., 2011). 

Quando o fruto é colhido, há uma alteração do equilíbrio entre o consumo de oxigênio 

e a produção de dióxido de carbono. Nesta nova condição, as células não se renovam e as 

taxas de transferência de gás aumentam, causando a perda de substratos e levando ao avanço 

da maturação da fruta e eventual senescência. As taxas de transferência de gases dependem 

de fatores intrínsecos e extrínsecos. Os fatores intrínsecos incluem a espécie, a cultivar e o 

estádio de desenvolvimento crescimento, ao passo que os fatores externos incluem a 

composição da atmosfera de O2, CO2 e etileno, a temperatura e outros fatores de stress 

(LIMA et al., 2010).  

É extremamente importante a adoção de tecnologia pós-colheita que minimize o 

intenso metabolismo dos frutos, visando à redução de perdas e à ampliação do período de 

conservação, proporcionando a comercialização de frutas de excelente qualidade, tanto 

sensorial quanto nutricional, especialmente para o consumo fresco (VILA et al., 2007). 

Um dos fatores mais importante na manutenção da qualidade e aumento da vida útil 

dos frutos e hortaliças após a colheita é a temperatura. A maioria dos eventos bioquímicos, 

microbiológicos, reações fisiológicas e danos físicos que contribuem para a deterioração da 

qualidade dos frutos são em grande parte dependente da temperatura (TANO et al., 2007). 

Além da refrigeração, a atmosfera modificada, amplamente utilizada na manutenção da 

qualidade, contribui para o decréscimo de perdas pós-colheita, através da redução da 

atividade metabólica e da perda de água, melhorando seu aspecto comercial (VILA et al., 

2007). 

O uso de recobrimentos à base de ceras na modificação da atmosfera, apesar de 

efetivo na conservação de frutos e hortaliças, apresenta o inconveniente de deixar efeito 

residual sobre os mesmos, além de ter um custo relativamente elevado (VILA et al., 2007). 
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Por outro lado, atualmente os consumidores buscam alimentos de alta qualidade, sem 

conservantes químicos e com a vida útil prolongada (CERQUEIRA et al., 2009) 

O uso de recobrimentos biodegradáveis é uma alternativa que vem sendo utilizado 

com a mesma finalidade da cera. Nesta técnica, têm sido utilizados, como matéria prima, os 

derivados de amido, celulose, quitina (quitosana) ou colágeno. Estes podem ser usadas 

diretamente sobre os alimentos, que ainda poderão ser consumidos com a película (SOUZA 

et al., 2009). 

Recobrimentos biodegradáveis agem como barreiras semipermeáveis que pode ser 

capazes de manter a qualidade do alimento. Sendo biodegradáveis, oferecem sistemas de 

embalagens alternativas, que causam redução de danos ambientais. A atmosfera modificada 

criada por estes recobrimentos gera uma captura física do CO2 no interior do fruto e uma 

vedação parcial dos poros, reduzindo a taxa de transferência de gás (LIMA et al., 2010) e, por 

conseguinte a taxa metabólica dos frutos. 

Outra alternativa para conservação pós-colheita de frutos contra danos de ordem 

biológica é a incorporação na matriz do recobrimento de óleos essenciais com propriedades 

antimicrobianas e antioxidantes (TZORTZAKIS, 2010), os quais podem ser aplicados 

sozinhos ou em combinação com recobrimentos (COSTA, 2006). 

A adição de óleos essenciais com recobrimentos biodegradáveis podem estender a 

vida útil pós-colheita de frutos devido à ação antimicrobiana aumentada e prolongada 

atividade porque os compostos do óleo essencial são continuamente liberadas ao longo do 

tempo sobre a superfície do produto, mantendo ao mesmo tempo uma adequada concentração 

de componentes antimicrobianos durante o armazenamento período (SANTOS et al., 2012). 

O uso em conjunto de recobrimentos biodegradáveis e óleos essenciais, pode se tornar 

uma alternativa para os sistemas de produção de frutas que não utilizam agrotóxicos 

(produção orgânica) ou que utilizam com alguma restrição como é o caso da Produção 

Integrada de Frutos (PIF), pois são materiais abundantes, de fácil aquisição e baixo custo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

1.1. OBJETIVOS 

 

1.1.1. Geral 

 

Avaliar o emprego de recobrimentos biodegradáveis a base de fécula de mandioca e 

quitosana associados a óleos essenciais de erva-doce e orégano na qualidade pós-colheita de 

mangas Tommy Atkins. 

 

1.1.2. Específicos 

 

Determinar o melhor recobrimento biodegradável para a conservação pós-colheita de 

mangas ‘Tommy Atkins’ mantidos sob refrigeração a 12°C, com posterior transferência para 

condição ambiente.   

Avaliar a influencia de recobrimentos biodegradáveis a base de fécula de mandioca e 

quitosana associado a óleos essências sobre os compostos bioativos e atividade antioxidante 

durante o armazenamento. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. A MANGA 

 

A manga (Magnifera indica L.), pertencente à família Anacardiáceae, é uma das frutas 

mais populares no mundo devido à sua cor atraente, sabor e excelentes propriedades 

nutricionais (NUNES et al., 2007). É uma fruta grande, polposa, contendo um mesocarpo 

comestível de espessura variável. O mesocarpo é resinoso e varia de acordo com à forma, 

tamanho, cor, presença de fibras e sabor.  O comprimento do fruto pode variar de 2,5 a> 30 

cm, dependendo do cultivar. O endocarpo é lenhoso, espesso e fibroso, sendo que as fibras no 

mesocarpo surgem do endocarpo (MUKHERJEE, LITZ, 2009). Sendo um fruto tropical, 

vários cuidados devem ser tomados para manter a sua qualidade desde a colheita até o 

consumo (SABATO et. al, 2009), pois seja no mercado interno ou externo, as mangas são 

comercializadas e consumidas em sua maioria na forma fresca (MELO e ARAÚJO, 2011). 

O Brasil produziu 1.249.504 toneladas de mangas em 2011, com destaque para os 

Estados da Bahia (522.471 Ton.), São Paulo (227.248 Ton.) e Pernambuco (215.566), 

responsáveis por 77,25% da produção brasileira (IBGE, 2011), posicionando o Brasil como 

sétimo maior produtor e o quarto maior exportador de manga do mundo (FAO, 2010). 

Na região semiárida nordestina foram implementados vários empreendimentos, com 

plantios comerciais de variedades demandadas pelo mercado externo. Em todas essas áreas, o 

cultivo da manga do “tipo exportação” encontra-se em fase de franca expansão, tendo como 

base as cultivares ‘Tommy Atkins’, ‘Haden’ entre outras (SILVA e CORREIA, 2004). As 

principais áreas de cultivo no semiárido nordestino são o Vale de São Francisco no Estado de 

Pernambuco e do Assú no Rio Grande do Norte. As mangas produzidas nestas áreas são 

principalmente exportadas para os Estados Unidos, Japão e países da União Europeia 

(COSTA et al., 2010. 

A manga ‘Tommy Atkins’ apresenta características de sazonalidade bem específicas, 

marcadas pela concentração da oferta no período outubro, janeiro (AGRIANUAL, 2012). 

Essa sazonalidade é vantajosa para o Brasil porque a produção nacional não coincide com a 

de alguns dos principais concorrentes e também pela grande demanda européia por frutas 

tropicais (HOJO et al., 2009). 

A cultivar ‘Tommy Atkins’ responde por 80% dos plantios de manga em função de 

sua maior resistência a pragas, e por apresentar maior durabilidade pós-colheita. Este fruto 

possui casca com coloração avermelhada, um requisito básico para a exportação. Entretanto, 

tem pouco aroma e sabor, e sendo medianamente fibrosa (FONSECA et al., 2006). 
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A manga é o segundo fruto tropical mais importante cultivado no mundo (Agrianual, 

2012). Entretanto, é altamente perecível, tornando a distribuição para centros distantes 

limitada pela curta vida pós-colheita (HOJO et al., 2009). Para que a manga seja enviada para 

outros países são utilizados tratamentos fitossanitários tradicionais, que incluem o tratamento 

hidrotérmico (imersão de água quente ou vapor) e aplicação de ceras, como um tratamento 

comercial (SABATOa et. al, 2009), porém, é de extrema importância viabilizar tecnologias 

para o melhor aproveitamento e a conservação, tanto em termos econômicos quanto 

nutricionais (HOJO et al., 2009). 

 

2.2. Produção Integrada 

 

A Produção Integrada de Frutas (PIF) surgiu na década de 1970 no Norte da Itália. Os 

produtores de maçã viram a necessidade de mudar a forma de produção da cultura, 

diminuindo o uso de agrotóxicos, uma vez que apenas a adoção desse método de controle de 

pragas já não fazia efeito, devido os problemas de resistência causados pelo desequilíbrio no 

meio ambiente (FORNAZIER; WAQUIL, 2011). 

A Instrução Normativa MAPA/SARC Nº 12 de 29 de novembro de 2001 define PIF 

como sistema de produção que gera alimentos e demais produtos de alta qualidade, mediante 

o uso de recursos naturais e regulação de mecanismos para a substituição de insumos 

poluentes; objetiva a garantia da sustentabilidade da produção agrícola. Enfatiza o enfoque 

do sistema holístico, envolvendo a totalidade ambiental como unidade básica e o papel 

central do agroecossistema; o equilíbrio do ciclo de nutrientes; a preservação e a melhoria da 

fertilidade do solo e a manutenção da diversidade ambiental como componentes essenciais do 

ecossistema; aplicações de técnicas biológicas e químicas cuidadosamente equilibrados, 

levando-se em conta a proteção ambiental, o retorno econômico e os requisitos sociais. 

Em 2003 o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) aprovou a 

Instrução Normativa/Sarc Nº 012, de 18 de setembro de 2003, que especifica as Normas 

Técnicas Específicas para a Produção Integrada de Manga – NTEPI MANGA. 

O Brasil tem hoje uma área plantada de 40,4 mil ha de frutas sob o Sistema de 

Produção Integrada, onde só no Vale do Submédio São Francisco são 23.000 ha, dos quais 

10.900 ha com a cultura da mangueira, correspondendo a 47% da área total sob o referido 

sistema (LOPES et al., 2009). 

O sistema de Produção Integrada de Manga apresenta uma série de vantagens 

competitivas em relação ao sistema convencional, como o controle de todas as atividades no 

manejo da cultura e a racionalização no uso dos agrotóxicos, assegurando qualidade e 
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produtividade em uma base sustentável, possibilitando a rastreabilidade das frutas e a 

certificação da produção e do produto, com a obtenção de um selo de reconhecimento 

internacional (LOPES et al., 2009), aliado a preservação e melhoria da fertilidade do solo, a 

biodiversidade e a observação de critérios éticos e sociais (AGUIAR et al., 2005). 

 

2.3. RECOBRIMENTOS BIODEGRADÁVEIS 

 

Nos últimos anos, os sistemas convencionais de produção de frutos e hotaliças têm 

sido caracterizados pelo uso excessivo de compostos químicos durante os tratamentos de pré e 

pós-colheita. No entanto, novas tendências de consumo saudável e subsequentes alterações 

legislativas demandam alternativas aos produtos químicos e mesmo aos recobrimentos 

sintéticos nos frutos e hortaliças. 

O recobrimento de frutos é formado a partir de uma suspensão de um agente 

espessante, que, após aplicação, forma uma película ao seu redor, agindo como barreira para 

trocas gasosas e perda de vapor d’água, modificando a atmosfera e retardando o 

amadurecimento do fruto (PEREIRA et al., 2006). 

O uso de recobrimentos comestíveis proporcionam mais vantagens do que os materiais 

sintéticos, em termos de biocompatibilidade, sendo atóxico e de baixo custo. Atualmente, 

pesquisas têm levado ao desenvolvimento de novas abordagens ambientalmente sustentáveis 

com base em polímeros biodegradáveis, que não só convertem os subprodutos da indústria de 

alimentos em valor agregado a componentes formadores de filme, mas também, reduzem os 

requisitos de embalagem (MAQBOOLA et al., 2011). 

Neste sentido, a utilização de recobrimentos comestíveis e que possuam propriedades 

antimicrobianas tornou-se muito atraente para diversas aplicações em alimentos, 

particularmente devido aos bons resultados obtidos até o momento, como por exemplo, no 

controle de Rhizopus stolonifer e Aspergillus niger, em uvas (Vitis labrusca L.) (SANTOS et 

al., 2012). No entanto, esta área ainda requer avanços tecnológicos e mais estudos são 

necessárias sobre o potencial antimicrobiano de cada recobrimento (PELISSARI et al., 2009), 

bem como seu potencial de conservação pós-colheita. 

Fécula de mandioca e quitosana são os recobrimentos biodegradáveis mais estudados 

em frutos (LIMA et al., 2012; SANTOS et al., 2011; OTONI et al., 2011; DJIOUA et al., 

2010; CHIEN et al. 2007;). O uso combinado destes recobrimentos pode melhorar as 

características de barreira do filme (PELISSARI et al., 2009), proporcionando um aumento na 

qualidade e vida útil pós-colheita. 
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2.3.1. Fécula de mandioca 

 

A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é produzida em todo o território brasileiro e, 

por isso, representa uma importante fonte de amido, além de ser abundante e custo 

relativamente reduzido (GARCIA et al., 2010). O Brasil, no ano de 2011 produziu 26.285.837 

toneladas, sendo que a Paraíba produziu 229.636 T (AGRIANUAL, 2012). 

A obtenção da película de fécula de mandioca baseia-se no principio de geleificação. 

Na fécula de mandioca a geleificação, que ocorre acima de 70°C, com excesso de água e que, 

quando resfriada, representa uma alternativa para a elaboração de películas a serem usadas na 

conservação de frutas, hortaliças e flores (OTONI et al., 2011). Tem como vantagem a boa 

formação de películas que, além de serem comestíveis, são de baixo custo quando comparadas 

às ceras comerciais (SCANAVACA JÚNIOR et al., 2007), sendo transparentes e resistentes 

às trocas gasosas (PEREIRA et al., 2006). A perda de massa de frutas recobertas com fécula 

de mandioca é reduzida em relação inversamente proporcional a sua concentração, por ser 

semipermeável e, em função disto, permitir a respiração dos frutos ( SCANAVACA JÚNIOR 

et al., 2007; SANTOS et al., 2011). Entretanto, a película de fécula de mandioca pode ser 

dissolvida em água, o que pode ser uma desvantagem para o recobrimento de fruto. Este 

problema pode ser resolvido com a adição de plastificantes. Assim, devido a compatibilidade 

e da disponibilidade de glicerol, este composto é um dos mais utilizados como plastificantes 

(PELISSARI et al., 2009). 

Mangas das cultivares Tommy Atkins e Surpresa, recobertos com fécula de mandioca 

a 4% e 3%, respectivamente, apresentaram menor perda de massa em relação às menores 

concentrações e ao controle (SANTOS et al., 2011; SCANAVACA JÚNIOR et al., 2007). 

Pereira et al. (2006) e Otoni et al. (2011) relataram que mamões recobertos com fécula a 3% 

retardaram a perda de massa em relação às demais concentrações. Tal fato pode ser atribuído 

à provável redução na perda de água pelos frutos, gerada pelo aumento da espessura do 

revestimento. 

A aplicação de recobrimentos pode prolongar a vida útil pós-colheita de mangas e 

manter a sua qualidade (WANG et al., 2007), principalmente coloração e firmeza da polpa. 

As concentrações de fécula de mandioca e amido de milho a 4% e 6%, respectivamente 

retardaram a evolução da cor da casca das mangas Tommy Atkins (SANTOS et al., 2011), 

mas resultaram em pigmentação desuniforme. Este efeito também foi observado por Pereira et 

al. (2006), em mamões, em que a pigmentação alaranjada da fruta foi retardada por 12 dias. 

Isto ocorreu provavelmente pelo fato de películas formadas na superfície das frutas 
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diminuírem as trocas gasosas, com redução drástica do seu metabolismo (SANTOS et al., 

2011). 

Além de retardar a perda de água, a aplicação de recobrimentos melhora os atributos 

sensoriais, mantendo o teor de sólidos solúveis, a acidez titulável e o teor de ácido ascórbico 

(CHIEN et al. 2007). Garcia et al. (2010) obtiveram valores de intenção de compra acima de 

60% para morangos minimamente processados, não sendo observada diferença entre a 

aparência dos frutos recobertos com fécula de mandioca e o controle, assim, os autores 

concluiram que o uso de recobrimentos à base de fécula pode ser uma boa opção para 

conservação de morango, uma vez que este mantém as características sensoriais da fruta. 

A combinação de ácido cítrico e fécula de mandioca foi capaz de retardar a 

deterioração da qualidade de mangas minimamente processadas, diminuindo a taxa de 

respiração dos frutos e inibindo reações metabólicas associadas com o amadurecimento. O 

tratamento preservou as características de cor de mangas e retardou a formação de 

carotenoides e a reação de escurecimento durante o armazenamento. Os frutos recobertos 

apresentaram aceitação sensorial por consumidores em todo o período de armazenamento 

(CHIUMARELLI et al., 2010).   

 

2.3.2. Quitosana 

 

O uso de fungicidas em espécies frutíferas pode deixar resíduos no produto, podendo 

causar algum efeito tóxico para a saúde humana. Portanto, a preocupação dos consumidores 

com os resíduos de agrotóxicos tem levado pesquisadores a explorar novos métodos para 

manter os produtos frescos por período mais longo, sem quaisquer efeitos colaterais e que 

sejam mais seguros para o consumidor (ALI et al., 2011). 

A quitosana é um composto biodegradável, natural, não tóxico, derivado de cascas de 

crustáceos, como caranguejos e camarões (Figura 1), podendo ser recomendado para a 

aplicação comercial na preservação de produtos frescos, e tem sido utilizado no controle de 

doenças pós-colheita em numerosos produtos hortícolas (CASTRO et al., 2009; ALI et al., 

2011). 
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Figura 1 – Representação esquemática da estrutura primária da quitosana, sendo n o grau de 

polimerização. Fonte: (ASSIS; LEONI, 2003). 

 

As propriedades físicas e as biológicas da quitosana justificam a sua introdução em 

formulações de alimentos uma vez que podem melhorar a qualidade higiênica, nutricional 

e/ou sensorial, por causa da sua propriedade emulsificante, antioxidante, antimicrobiana e 

gelificante, funcionando também como uma fibra funcional (CASARIEGO et al., 2008). 

Adicionalmente, a quitosana não é digerida pelo organismo humano e, assim, não há aumento 

da ingestão de calorias (TAMER; ÇOPUR, 2010). 

Recobrimento a base de quitosana pode formar uma película na superfície da casca 

como uma barreira física para a perda de umidade e, portanto, diminuir a perda de massa dos 

frutos (ZHU et al., 2008). Essa característica foi observada em cultivares de manga por 

Castro et al. (2010), que observaram 0,6% de perda de massa contra 7,6% do controle para a 

cultivar Haden, Medeiros et al. (2012) reportaram 1,8% de perda de massa para ‘Tommy 

Atkins’ e Zhu et al., (2008), 4% para a cultivar ‘TAINONG’. 

Zhu et al. (2008) mostraram que o recobrimento à base de quitosana pode 

efetivamente retardar o amadurecimento, melhorando a qualidade pós-colheita e reduzindo a 

podridão em manga. Esse efeito pode ser atribuío a suas propriedades de barreira a gases 

(MEDEIROS et al., 2012). Em combinação com outros métodos, como a refrigeração, pode 

prolongar a vida útil pós-colheita de mangas, regular a troca de gases e reduzir a perda por 

transpiração ( GHASEMNEZHAD et al., 2011; CASTRO et al., 2009). 

Hipoteticamente, a natureza policatiônica da quitosana é a base para a sua 

funcionalidade biológica. As propriedades biológicas e filmogênicas da quitosana foram 

avaliadas no armazenamento de frutos, sendo efetivo no controle da podridão pós-colheita 

(ALI et al., 2011), na manutenção da firmeza, no atraso no acúmulo de e na degradação de 

ácidos orgânicos e sólidos solúveis, de clorofila (SRINIVASA et al., 2002), retardando o 

amadurecimento (ALI et al., 2011). A quitosana controlou a incidência de podridões em 

mangas ‘Espada Vermelha’ recobertas por 27 dias, a 12°C (CASTRO et al., 2009). 

Portanto, a quitosana pode ser um recobrimento para a conservação pós-colheita de 

vários frutos devido à sua capacidade de formar películas, propriedades mecânicas e 
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bioquímicas, a ausência de toxicidade, biodegradabilidade e ação antimicrobianas (XIAO et 

al., 2010). 

 

2.4. ÓLEOS ESSENCIAIS  

 

O uso contínuo de fungicidas sintéticos pode conduzir ao desenvolvimento de estirpes 

resistentes, causando desequilíbrio ambiental, pela falta de seletividade dos produtos 

utilizados. Além disso, resíduos de fungicidas presentes na superfície da fruta pode 

representar sérias ameaças para os consumidores e para o ambiente. Esta preocupação exige o 

desenvolvimento de alternativas saudáveis no controle de doenças pós-colheita em frutos 

tropicais (MAQBOOL et al., 2011; JÚNIOR et al., 2009). 

Essa alternativa deve apresentar como característica a fácil disponibilidade na 

natureza, ser biodegradável, renovável e seguro para a saúde humana (KUMAR et al. 2008; 

ZOUBIRI; BAALIOUAMER, 2011).  

Várias pesquisas estudam a estrutura química e a atividade antimicrobiana natural de 

frutos, hortaliças, grãos, ervas e especiarias. Os esforços têm-se concentrado na utilização de 

recursos naturais como extratos e óleos essenciais obtidos a partir de especiarias (ÁVILA-

SOSA et al., 2012). 

Os óleos essenciais (OEs) são aromáticos, líquidos, oleosos e obtidos a partir de 

material vegetal e são geralmente misturas de vários componentes. O aroma inerente e a 

atividade antimicrobiana de OEs são relacionados normalmente com a estrutura química dos 

seus componentes, à concentração em que estão presentes e às interações entre eles (AVILA-

SOSA et al., 2012). 

A principal causa de deterioração de um alimento é devido ao crescimento fúngico, de 

modo que a aplicação de agentes antimicrobianos pode prevenir ou retardar esse tipo de 

deterioração (AVILA-SOSA et al., 2010). Vários estudos utilizaram OEs no controle fúngico 

em laranja (CAMELE et al., 2010), mamão (BOSQUEZ-MOLINA et al., 2010; 

CARNELOSSI et al., 2009), manga (REGNIER et al., 2008), uva (MARANDI et al., 2011; 

PASTOR et al., 2011; SÁNCHEZ-GONZÁLEZ et al., 2011), kiwi (SHIRZAD et al., 2011), 

banana (MAQBOOL et al., 2011; BASTOS; ALBUQUERQUE, 2004), goiaba 

(ROZWALKA et al., 2008).  
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2.4.1. Óleo essencial de erva-doce 

 

Produtos conhecidos como condimentos são tradicionalmente usados para melhorar o 

sabor ou aroma dos alimentos e seus OEs representam uma mistura complexa de substâncias 

naturais (SILVA et al., 2012). A Foeniculum vulgare Mill, mais conhecida como erva-doce, é 

uma planta de importância medicinal e aromática, amplamente utilizada como remédio contra 

gases, digestivo e diurético e no tratamento de desordens respiratórias e gastro-intestinais 

(RATHER et al., 2012). A erva-doce está se tornando uma cultura importante no Nordeste do 

Brasil (ABRAMSON; WANDERLEY, 2007), onde o cultivo da espécie F. vulgare ocorre 

em sistemas de produção de agricultura familiar (CURADO et al., 2007).  

OEs são reconhecidos por possuir atividade antibacteriana e antifúngica, tendo sido 

utilizado empiricamente como agentes antimicrobianos, mas o espectro de atividade e 

mecanismos de ação não está elucidado para a maior parte deles (SILVA et al., 2012). Os 

principais componentes do OE de F. vulgare têm sido relatados como sendo o trans-anetol, 

variando de 51,5 a 72,86%, fenchona (5,7%), estragol (3,41%), e α-felandreno (RATHER et 

al., 2012). As estruturas químicas desses componentes estão representados na figura 2.  

O OE de erva-doce pode ser usado como alternativa aos agentes antifúngicos 

sintéticos na indústrias de alimentos (BARKAT; BOUGUERRA, 2012; ZAHID et al., 2012), 

sendo também utilizado para proteger os frutos contra os fungos patogênicos na pós-colheita 

(ABRAMSON; WANDERLEY, 2007). 

 

 

Figura 2 - Estruturas moleculares dos principais componentes do óleo essencial bioactivos 

de Foeniculum vulgare. Fonte: (RATHER et al., 2012). 
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A atividade antibacteriana e antioxidante de óleos essenciais de erva-doce têm sido 

reconhecida, mas apenas recentemente a indústria de alimentos tem direcionado atenção à 

sua aplicação como agentes antimicrobianos naturais e antioxidantes (ABDOLLAHI et al., 

2012; FAUDALE et al., 2008; DE MARINO et al., 2007; SINGH et al., 2006; OKTAY; 

PAREJO et al., 2004; GÜLÇIN; KÜFREVIOĞLU, 2003).  

 

2.4.2. Óleo essencial de orégano 

 

Orégano (Origanum vulgare L.) é uma especiaria muito utilizada na indústria de 

alimentos. É principalmente utilizada pelas suas propriedades aromáticas com primário papel 

na melhoraria do sabor e do aroma dos alimentos. Devido ao alto teor dos ácidos oleanólico, 

ursólico, cafeíco, rosmarínico, e litospérmico, além de flavonóides, hidroquinonas, taninos e 

fenólicos glicosídeos, o orégano demostrado atividade antioxidante e antimicrobiana 

(KOCIĆ-TANACKOV et al., 2012). 

No entanto, os consumidores atuais exigem cada vez mais uma alimentação, sem 

conservantes sintéticos e aditivos, devido os possíveis efeitos nocivos sobre a saúde humana. 

O problema que a indústria enfrenta agora é como produzir alimentos que irá satisfazer esses 

critérios com segurança (KOCIĆ-TANACKOV et al., 2012). 

Resultados reforçam a possibilidade da utilização de derivados de O. vulgare como 

potenciais compostos antimicrobianos a serem aplicados na conservação de alimentos, uma 

vez que este óleo essencial é considerado toxicologicamente seguro (SOUZA et al., 2007), 

podendo ser utilizado em frutas e hortaliças. 

 

2.5. ASSOCIAÇÃO DE ÓLEOS ESSENCIAIS A RECOBRIMENTOS 

BIODEGRADÁVEIS  

 

O recente interesse em produzir filmes comestíveis e / ou biodegradáveis a partir de 

recursos naturais tem sido atribuída a preocupações com o ambiente e à necessidade de 

reduzir a quantidade de embalagem descartável, bem como a demanda do consumidor por 

melhoria da qualidade e segurança de um produto (MORADI et al., 2012). 

Geralmente, os compostos hidrofóbicos, tais como lípidos, são incorporados neste 

tipo de filmes hidrofílicos hidrocolóide para melhorar as suas propriedades de barreira de 

água (SÁNCHEZ-GONZÁLEZ et al., 2010). Uma possibilidade é a utilização 

de óleos essenciais de erva-doce e orégano, como constituintes hidrófobos da matriz do 

polímero, visando potencializar a atividade antimicrobiana contra doenças pós-colheita. 
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Uma das características únicas do recobrimento comestível é a de que ele pode ser 

usado como veículo para a incorporação de ingredientes funcionais, tais como antioxidantes, 

sabores, cores, agentes antimicrobianos e nutracêuticos (óleos essenciais) ( MORADI et al., 

2012; DIAB et al., 2001).  

As propriedades antioxidantes de quitosana e seus derivados têm sido exaustivamente 

explicada e a maioria dos produtos alimentares podem se beneficiar desta característica 

quando a quitosana é convertido em filme. Além disso, para posterior reforço de tais 

características inerentes, uma estratégia inovadora consiste em incorporar aditivos 

antioxidantes na matriz do filme de quitosana (MORADI et al., 2012). 

Filmes comestíveis associados a óleos essenciais podem reduzir a difusão do produto 

antimicrobiano uma vez que o óleo essencial passa a fazer parte da estrutura química do 

filme e interage com o polímero e o plastificante. A liberação do agente antimicrobiano da 

película comestível depende de muitos fatores, incluindo as interações eletrostáticas entre ele 

e as cadeias de polímeros, osmose, alterações estruturais induzidas pela presença de 

antimicrobianos condições de ambiente (AVILA-SOSA et al., 2012). A adição de agentes 

antimicrobianos, tais como os óleos essenciais, a recobrimentos comestíveis pode estender a 

vida útil pós-colheita de frutos e hortaliças (XING et al., 2011). 

Recobrimentos comestíveis (quitosana e fécula de mandioca) associada a óleos 

essenciais vêm sendo usado em peixes (GÓMEZ-ESTACA et al. 2010; OJAGH et al. 2010); 

mortadela (S. CHI; PENFIELD, 2006); uvas (SANTOS et al., 2012; SÁNCHEZ-

GONZÁLEZ et al., 2011); peras minimamente processadas (XIAO et al., 2010); morangos 

(PERDONES et al., 2012) e manga (LIMA et al., 2012).  

As propriedades antimicrobianas da quitosana e óleos essenciais de várias espécies 

aplicados individualmente ou em conjunto comprovaram afetar e interromper o 

desenvolvimento de fungos e bactérias in vitro e in vivo em vários produtos hortícolas 

(BAUTISTA-BAÑOS et al., 2006). Óleos essenciais tendem a maximizar suas propriedades 

antifúngicas e antimicrobianas quando aplicado associado a recobrimentos comestíveis a 

exemplo da quitosana e fécula de mandioca (VU et al., 2011) aumentando a vida útil pós-

colheita. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1. MATERIAL 

 

3.1.1. Fruto 

 

As mangas ‘Tommy Atkins’, oriundas de empresa exportadora, localizada no 

município de Petrolina – PE, foram colhidas no período da manhã, no estádio comercial de 

maturação, seguindo as Boas Práticas Agrícolas (LIMA et al., 2012), acondicionadas e 

transportadas em caixas plásticas revestidas com papel manteiga para diminuir o atrito entre 

frutos ou destes com outas superfícies. Os frutos foram transportados em veículo fechado 

resfriado para o Laboratório de Biologia e Tecnologia Pós-Colheita (LBTPC) do Centro de 

Ciências Agrárias da Universidade Federal da Paraíba, Campus II, Areia-PB. 

 

3.1.2. Recobrimentos biodegradáveis 

 

A quitosana foi adquirida da empresa POLYMAR CIÊNCIA E NUTRIÇÃO S/A 

(Fortaleza, Ceará, Brasil) com granulometria de 95% em 80 mesh e grau de desacetilação de 

86,6%. A fécula de mandioca foi produzida no LBTPC, a partir de mandiocas da variedade 

‘Cedinha’, seguindo o fluxograma abaixo: 

 

1. A mandioca foi lavada com água corrente, para retirada do resíduo grosso; 

2. Foi descascada com facas inox previamente esterilizada em estufa a 70°C durante 48 

horas, seguido de lavagem em água clorada a 100 mg.L
-1

; 

3. A mandioca sofreu duas triturações sucessivas, sendo a primeira manual, com auxilio de 

facas, e, posteriormente, com o liquidificador; 

4. O material triturado foi lavado varias vezes com água destilada previamente fervida para 

extrair a fécula através de um tecido virgem, até que restasse apenas o material fibroso; 

5. O líquido contendo a fécula de mandioca ficou decantando sob refrigeração a 12°C por 12 

horas; 

6. Após o período de decantação, o liquido presente no recipiente foi descartado e o material 

sólido foi retirado e peneirado, para facilitar a secagem; 

7. A fécula foi colocada para secar em estufa a 40°C por 12 horas, obtendo-se um produto 

com uma umidade residual de 20%. 
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3.1.3. Óleos essenciais  

 

Os óleos essenciais de erva-doce e orégano foram obtidos da empresa Ferquima Ind. e 

Com.. Ltd. (Vargem Grande Paulista, São Paulo, Brasil). 

 

3.2. MÉTODOS 

 

3.2.1. Preparo dos recobrimentos 

 

A solução de fécula de mandioca foi preparada na concentração de 2 e 3% (p/v) 

(CASTRICINI et al., 2012; LIMA et al., 2012; SCANAVACA JÚNIOR et al., 2007), 

levando em conta a umidade residual da fécula, através da gelificação do amido, que 

consistiu no aquecimento da solução até atingir a temperatura de 70°C, sob constante 

agitação, sendo posteriormente resfriado para o recobrimento dos frutos. A solução de 

quitosana foi preparado na concentração de 2% (p/v) (WANG et al., 2007; ZHU et al., 2008) 

em uma solução de ácido acético glacial a 1% e permaneceu sob agitação por 2 horas até sua 

completa homogeneização.  

 Para os recobrimentos associados a óleos essenciais, foram utilizados nove mL de óleo 

de erva-doce para cada litro de solução de fécula de mandioca e quitosana, correspondendo a 

concentração de 0,9% de erva-doce (TORRES, 2010), e cinco mL de orégano também para 

cada litro de solução de fécula e quitosana, correspondente a concentrações de 0,5% 

(SANTOS et al., 2012). Os óleos essenciais foram misturados a Tween 40 (0,1% v/v) e 

glicerol (1,5% v/v), sendo o primeiro utilizado como espalhante para melhorar a 

homogeneização dos óleos aos recobrimentos e o segundo com a finalidade de maximizar as 

propriedades de plastificação dos recobrimentos. 

 

3.2.2. Sanificação e aplicação dos recobrimentos 

 

O experimento foi conduzido no LBTPC, onde os frutos foram sanificados com 

solução de hipoclorito de sódio a 100  mg.L
-1

, por 3 minutos. Após secagem sob condição 

ambiente, os frutos foram separados em oito grupos com 64 mangas cada, para aplicação dos 

recobrimentos. Os tratamentos foram: controle (sem recobrimento); fécula de mandioca a 3% 

(F); fécula de mandioca a 3% + óleo de erva-doce a 0,9% (FED); fécula mandioca a 3% + 

óleo orégano a 0,5% (FO); fécula de mandioca a 2% + quitosana a 2%; quitosana a 2% (Q); 

quitosana a 2% + óleo de erva-doce a 0,9% (QED); quitosana a 2% + óleo de orégano a 0,5% 
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(QO). Todos os frutos foram imersos por 30 segundos nos recobrimentos e postos para secar 

sobre telas de aço inox a temperatura ambiente, com auxílio de um ventilador. Após a 

secagem dos recobrimentos, os frutos foram acondicionados em bandejas de poliestireno 

expandido, sendo dois frutos por bandeja, e armazenados a 12+1°C e 80 + 2% U.R. por 20 

dias e posteriormente para a temperatura ambiente por mais 12 dias a 24+2°C e 75+4% U.R.  

Os frutos foram avaliados quanto aos atributos físicos; físico-quimicos e compostos 

bioativos a cada cinco dias durante o armazenamento refrigerado. Após a transferência para 

temperatura ambiente, os frutos foram avaliados a cada três dias. 

 

3.2.3. Avaliações físicas 

 

Foram determinados: a) perda de massa (%), através de pesagem diária de todas as 

repetições de cada tratamento em balança semianalítica, levando em consideração a massa 

inicial. O percentual foi obtido por diferença durante o armazenamento em relação ao valor 

inicial. b) Firmeza da polpa (N): foi determinada através do penetrômetro manual Magness 

Taylor Pressure Tester, na região de inserção de 2/16 polegadas de diâmetro, sendo feitas 

duas leituras na região equatorial do fruto íntegro, em lados opostos, utilizando ponteira de 5 

mm. c) Cor da casca e da polpa: foi avaliada através de avaliação objetiva, com colorímetro 

digital Minolta, expressando a cor nos parâmetros: L* (corresponde à 

claridade/luminosidade), *a (define a transição da cor verde (-*a) para a cor vermelha (+*a)), 

*b (representa a transição da cor azul (-*b) para a cor amarela (+b); quanto mais distante do 

centro (=0), mais saturada é a cor (MINOLTA, 1994), C* (cromaticidade ou intensidade da 

cor) e o ângulo Hue (ºH), onde 0º = vermelho, 90º = amarelo, 180º = verde, 360º = azul, 

sendo feitas duas leituras na polpa e duas nas casca (CALBO, 1989).  

d) Fluorescência da clorofila, medida com fluorímetro Pocket PEA que usa um 

fotoiodo PIN na região equatorial do fruto, tomando quatro pontos equidistantes para 

realização das leituras na superfície da casca das mangas, sendo duas na cor predominante 

verde (cor de fundo) e na cor vermelho amarelada (cor de cobertura). Foram quantificados os 

parâmetros F0 (fluorescência inicial), Fm (fluorescência máxima) e a relação Fv/Fm, onde Fv 

(fluorescência  variável) é corresponde a diferença Fm-Fo. As leituras foram feitas numa área 

de 4 mm.  Não foi necessário tempo de adaptação ao escuro, pois as análises foram realizadas 

sem a utilização de luz e a intensidade luminosa estabelecida através de cinética foi de 700 

µmol.m
-2

.s
-1

. Para isso, a relação Fv/Fm foi monitorada em intensidades crescentes de luz até 

que tal relação estabilizasse (HANSATECH, 2006); 
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3.2.4. Avaliações físico-químicas 

 

a) teor de sólidos solúveis (SS), por leitura direta com refratômetro tipo Abbe digital, 

ATAGO N1 de acordo com a metodologia da Association of Official Analytical Chemistry – 

AOAC (2005); b) acidez titulável (AT – g ácido cítrico. 100 g
-1

 de polpa), determinada por 

titulometria com solução de NaOH 0,1M com indicador fenolftaleína até obtenção de 

coloração róseo claro permanente, utilizando 5 g da amostra em 50 mL de água destilada 

conforme método do Instituto Adolfo Lutz (2005); c) Relação SS/AT, determinada mediante 

divisão dos índices de SS por AT (IAL, 2005); d) potencial hidrogeniônico  -  pH, 

determinado utilizando potenciômetro digital, conforme IAL (2005); e) Teor de açúcares 

redutores (AR – g de glicose.100g
-1

 de polpa) determinado por titulometria utilizando 

solução de Fehling A e B  com indicador azul de metileno, conforme metodologia do 

Instituto Adolfo Lutz (2005); Teor de açúcares Não-Redutores – (g de sacarose.100g
-1

 polpa) 

determinado por titulometria utilizando solução de Fehling A e B com indicador azul de 

metileno, conforme metodologia do Instituto Adolfo Lutz-IAL (2005). 

 

3.2.5. Compostos bioativos e atividade antioxidante 

 

a) Teor de ácido ascórbico (mg.100g
-1

) foi  determinado por titulometria, utilizando-

se solução de DFI (2,6-dicloro-fenol-indofenol 0,002 %) até obtenção de coloração róseo 

claro permanente, utilizando-se 1,0 g da amostra em 50 mL de Ácido Oxálico 0,5% conforme 

Strohecker e Henning (1967); b) Clorofila Total (mg.100g
-1

) foi  determinada na casca, por 

espectrofotometria a 652 nm, utilizando-se como solução  extratora acetona a 80%,  a partir  

da maceração  em almofariz com areia lavada, conforme recomendação de Bruinsma (1963),  

utilizando 0,5 g de casca para 10 mL da solução extratora. Os resultados foram expressos em  

mg.100g 
-1

, calculado  pela equação de Engel e Poggiani (1991); c) Teor de carotenóides 

totais (µg.g
-1

) foi  determinado na casca e na polpa de manga  por espectrofotometria a 450 

nm, utilizando-se  solução extratora de hexano 98,5% (PA), conforme Higby (1962). 

Utilizou-se 1,0 g de casca para 10 mL da solução extratora e 5,0 g do polpa para 10 mL da 

solução extratora.  Para os cálculos, foi utilizada a fórmula: Carotenoides totais =  [(A450 x 

100)/(250 x L x W)]  x  100, onde: A450 = absorbância; L = largura da cubeta em cm; e W = 

quociente entre a massa da amostra original em gramas e o volume final da diluição em mL; 

d) Flavonoides Amarelos (mg.100g
-1

) determinado na casca e na polpa e a de Antocianinas 

(mg.100g
-1

) da casca foram determinados por espectrofotometria a 374 e 535nm, 

respectivamente, seguindo a metodologia de  Francis (1982), utilizando  como  solução  
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extratora a solução de  etanol PA  +  HCl  1M (85:15). Para a casca utilizou-se 1,0 g para 10 

mL da solução extratora e para a polpa utilizou-se 5,0 g para 10 mL da solução extratora para 

leitura. Para dos flavonóides fez-se necessário diluir o extrato da casca em 1:4 (extrato: 

solução extratora), para a realização da leitura, já para as antocianinas, não se fez necessário 

diluir o extrato. Os dados foram calculados através das fórmulas: Flavonoides totais= (fator 

de diluição x absorbância)/76,6; Antocianinas Totais= (Fator de diluição x absorbância)/ 

98,2. 

e) Obtenção do extrato para Determinação dos Polifenóis Extraíveis Totais e 

Atividade Antioxidante: obtido conforme metodologia descrita por Larrauri et al. (1997), 

utilizou-se 1 g de polpa congelada em ultra freezer a -85˚C, adicionando 4 mL de metanol 

50%, deixando descansar por 1 hora para  extração e centrifugado por 15 minutos a 15.000 

rpm. O sobrenadante foi transferido para tubo de ensaio graduado.  Ao resíduo foi adicionado 

4 mL de acetona 70%, deixando-se extrair por 1 hora, sendo centrifugado por 15 minutos a 

15.000 rpm. O sobrenadante foi retirado e adicionado ao primeiro sobrenadante, completando 

o volume para 10 mL com água destilada. Todo procedimento foi realizado no escuro. O 

extrato foi utilizado em até 4 dias, sendo conservado na geladeira; 

f) Determinação do teor de Polifenóis Extraíveis Totais (mg.100g
-1

) foi determinado 

de acordo com  Larrauri et al. (1997). Tomou-se uma alíquota de 100 µL do extrato, 

completando para 1000 µL com água destilada. Essa diluição foi acrescida de 1 mL do 

reagente de Folin Ciocalteu, 2,0 mL de carbonato de sódio 20% e 2,0 mL de água destilada. 

Agitou-se o tubo de ensaio, deixando-o descansar por 30 minutos ao abrigo de luz. A leitura 

foi realizada em espectrofotômetro, a 700 nm. 

g) Determinação da Atividade Antioxidante Total - AAT (g de polpa. gDPPH
-1

) foi 

determinada através da captura do radical livre DPPH (1,1´-diphenil-2-picrilhidrazil). A 

partir do extrato obtido para a determinação de polifenóis extraíveis totais, foram preparadas 

três diluições (200, 600 e 1000 µL.mL
-1

), em triplicata, determinadas por testes prévios, 

tendo como base a curva padrão do DPPH. De cada diluição, utilizou-se uma alíquota de 100 

µL para 3,9 mL do radical DPPH (0,06 mM). Como controle, utilizou-se 100 µL da solução 

controle (40 mL de álcool metílico 50% + 40 mL de acetona 70% + 20 mL de água destilada) 

ao invés do extrato fenólico. Para calibração do espectrofotômetro no comprimento de onda 

de 515 nm, utilizou-se álcool metílico PA (TORRES, 2010). 

As diluições foram incubadas a temperatura ambiente, ao abrigo da luz, por 60 

minutos, sendo esse tempo determinado previamente por cinética, tomando-se como base a 

estabilização do declínio de absorbância. Para calcular a ATT (g de fruta/g DPPH), foi 

determinada a equação da reta a partir da absorbância das três diluições, na qual foi 
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substituída a absorbância equivalente a 50% da concentração do DPPH (Abs. Inicial do 

controle/2), estimando-se a quantidade da polpa de manga necessária para reduzir em 50% a 

concentração inicial do radical DPPH (EC 50), sendo que o valor do EC50 representa a 

quantidade de 75 compostos antioxidantes presentes no extrato da fruta capaz de reduzir em 

50% a concentração inicial de DPPH presente no meio (g fruta.g DPPH
-1

= (EC50 (mg/L) / 

1.000 x 1) / g DPPH). Para esta determinação, todo procedimento foi realizado na ausência da 

luz. Foi verificada também a porcentagem de sequestro de radical DPPH (SR-DPPH), através 

da formula (ROBLES-SÁNCHEZ et al., 2013): 

 

SR-DPPH (%): [(AbsC-AbsA)/AbsC] x 100 

AbsC: Absorbância do Controle 

          AbsA: Absorbância da Amostra 

 

3.2.6. Análise sensorial 

 

A qualidade sensorial das mangas foi determinada através da análise descritiva 

quantitativa (ADQ), com base na metodologia descrita por Stone e Sidel (2004). Sua 

aplicação compreendeu as etapas de pré-seleção de provadores, desenvolvimento dos 

descritores, treinamento e seleção da equipe sensorial e avaliação das amostras.  

 

3.2.6.1. Seleção e Treinamento dos Provadores 

 

 Foram recrutados julgadores entre alunos da graduação e da pós-graduação em 

agronomia do CCA, tendo como requisitos o hábito de consumir mangas e a disponibilidade 

de participar do treinamento. Os julgadores recrutados passaram por três sessões de 

treinamento. Em cada seção, os provadores receberam duas fichas, uma com escalas não 

estruturadas de 9 cm (Anexo) para a análise de aparência, apresentando apenas palavras 

ancoras que inicie como ausente a muito forte. Foi solicitado aos provadores que traçassem 

uma linha perpendicular referente a sua percepção sensorial sobre cada amostra A segunda 

ficha possuía escalas estruturadas de 9 pontos (Anexo), na qual o provador teria que 

comparar as amostras apresentadas com um padrão. A partir do treinamento, foram 

selecionados nove provadores para realização das análises sensoriais. 
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3.2.6.2. Avaliação Sensorial 

 

 A análise sensorial foi sub-dividida em duas etapas, sendo analisados primeiramente 

os atributos de aparência, para a qual os provadores receberam cinco mangas de cada 

tratamento, sendo cada tratamento por vez. Os atributos avaliados para a aparência foram: cor 

de fundo, uniformidade de cor, pruína, brilho, manchas escuras, desidratação, odor estranho e 

intensão de compra. A análise de sabor foi feita em seguida, com os respectivos atributos: 

Gosto doce, Gosto ácido, sabor característico, adstringência e suculência. As amostras foram 

servidas aleatoriamente com oito pedaços de mangas em cubos de dimensões 2x2 cm, 

servidos em copos descartáveis de 50 mL, codificados com algarismos de três dígitos; assim 

como um copo de água e biscoito água e sal. Foi utilizada iluminação de cor vermelha para 

que a cor da polpa não interferisse na avaliação dos provadores.  

 

3.2.7. Delineamento 

 

Foram realizados dois experimentos, com o seguinte delineamento: 

inteiramente casualizado em esquema fatorial 5x2, correspondente a cinco recobrimentos: 

Controle (sem recobrimento); fécula a 3% (F); fécula a 3% + óleo de erva-doce a 0,9% 

(FED); fécula a 3% + óleo de orégano a 0,5% (FO); fécula a 2% + quitosana a 2% (FQ) no 

primeiro experimento e Controle (sem recobrimento); fécula a 2% + quitosana a 2% (FQ); 

quitosana a 2% (Q); quitosana a 2% + erva-doce a 0,9% (QED) e quitosana a 2% + orégano a 

0,5% (QO), no segundo experimentos; e duas condições de armazenamentos: os primeiros 20 

dias a 12+1°C e 80 + 2% U.R. e em seguida a 24+2°C e 75+4% U.R. Aninhada dentro de 

cada condição foram realizados cinco avaliações, sendo no primeiro ambiente a cada cinco 

dias, e no segundo ambiente a cada três dias. 

 

3.2.8. Análise estatística 

 

A análise estatística considerou o aninhamento dos dias de armazenamento dentro de 

cada ambiente, e a interação entre recobrimentos com os dois ambientes. Nas variáveis 

avaliadas de formas destrutivas, considerou-se o esquema fatorial, enquanto que nas 

não destrutivas, considerou-se o esquema de parcelas subdivididas no tempo. Foi 

avaliada a interação das duas condições de armazenamento, refrigerado (de 0 a 20 

dias) e ambiente (20 a 32 dias), cinco períodos de armazenamento para cada condição 
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e oito recobrimentos. Os resultados foram submetidos à ANOVA. O efeito dos dias de 

armazenamento foi avaliando mediante análise de regressão polinomial para 

ambientes e recobrimentos, e o teste de Tukey e Dunnett, para as análises sensoriais 

de aparência e sabor, respectivamente. 
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 5 

RESUMO – O presente trabalho teve por objetivo avaliar a qualidade de mangas ‘Tommy 6 

Atkins’ da Produção Integrada (PI) recobertas com fécula de mandioca associada a óleos 7 

essenciais e quitosana, armazenadas por 20 dias a 12+1°C e 80 + 2% U.R.  e transferidas 8 

para a condição ambiente (24+2°C e 75+4% U.R) por mais 12 dias. As mangas foram 9 

colhidas na maturidade comercial de pomar certificado no sistema de PI, em Petrolina-PE. 10 

Os recobrimentos foram: Controle (C); fécula de mandioca 3% (F); F 3% + erva-doce 0,9% 11 

(FED); F 3%+ orégano 0,5% (FO) e F 2% + quitosana 2% (FQ). A combinação FQ retardou 12 

as mudanças na coloração, manteve os sólidos solúveis e a acidez, retardando o 13 

amadurecimento e apresentando maior intenção de compra e sabor similar ao controle. 14 

Termos para Indexação: Florescência da clorofila; Foeniculum vulgare, Origanum vulgare, 15 

recobrimentos biodegradáveis. 16 

QUALITY OF ‘TOMMY ATKINS’ MANGO FROM INTEGRATED PRODUCTION 17 

COATED WITH CASSAVA STARCH ASSOCIATED WITH ESSENTIAL OILS 18 

AND CHITOSAN 19 

ABSTRACT– The present work had as objective to evaluate the quality of ‘Tommy Atkins’ 20 

mangos from the Integrated Production coated with cassava starch associated with essential 21 

oils and chitosan, stored during  20 days at 12+1°C and 80 + 2% RH  and transferred to 22 

room conditions (24+2°C e 75+4% RH) for 12 more days. Fruits were harvested at 23 

commercial maturity from orchard certified by the Mango Integrated Production System, 24 

located in Petrolina-PE, Brazil. The coatings were: Control (C); cassava starch 3% (S); S 25 

3% + Foeniculum 0.9% (SF); S 3% + Origanum 0.5% (SO), and S 2% + Chitosan 2% 26 

(SCH). The combination  SCH delayed changes in coloration, maintained soluble solids and 27 

acidity,  delaying ripening, and showed greater purchase intention and flavor similar to the 28 

control.  29 

Index Terms: Florescence; Foeniculum vulgare, Origanum vulgare, edible coatings. 30 
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INTRODUÇÃO 31 

 32 

O Brasil produziu 1,24 milhões de toneladas de mangas em 2011, com destaque para 33 

os estados da Bahia, São Paulo e Pernambuco, que juntos são responsáveis por 77,25% da 34 

produção brasileira (IBGE, 2011). Com esses resultados, o Brasil é o sétimo maior produtor 35 

e o quarto maior exportador de manga do mundo (FAO, 2010). 36 

A cultivar ‘Tommy Atkins’ responde por 80% dos plantios de manga no Brasil em 37 

função de sua maior resistência a pragas e doenças, e por apresentar maior conservação pós-38 

colheita. Possui coloração avermelhada na casca, um requisito básico importante para a 39 

exportação (FONSECA et al., 2006). Na maioria das áreas cultivadas apresenta 40 

características de sazonalidade bem específicas, marcadas pela concentração da oferta no 41 

período outubro/ janeiro e escassez entre fevereiro/ setembro (AGRIANUAL, 2012). 42 

O Brasil tem hoje uma área plantada de 40,4 mil ha de frutas sob o Sistema de 43 

Produção Integrada. No Vale do Submédio São Francisco são 23.000 ha, dos quais 10.900 44 

ha com a cultura da mangueira, correspondendo a 47% da área total sob o referido sistema 45 

(LOPES et al., 2009). 46 

O recobrimento de frutos é formado a partir de uma suspensão de um agente 47 

espessante, que após aplicação no fruto forma uma película ao seu redor, agindo como 48 

barreira para trocas gasosas e perda de vapor d’água, modificando a atmosfera e retardando 49 

o amadurecimento (PEREIRA et al., 2006). 50 

O desenvolvimento de recobrimentos biodegradáveis/comestíveis baseado em 51 

biopolímeros tem atraído a atenção, principalmente devido à sua abundância e ao potencial 52 

de substituição para alguns produtos petroquímicos na embalagem de frutos e hortaliças 53 

(ABDOLLAHI et al, 2012). Esse tipo de recobrimento foi eficaz na redução da perda de 54 

massa de morangos durante o armazenamento refrigerado, reduzindo a permeabilidade, o 55 

que afeta a respiração do fruto (PERDONES et al., 2012). Recobrimentos de quitosana 56 

contendo óleo de bergamota apresentaram maior inibição das taxas de respiração em uvas 57 

Moscatel (Vitis vinifera) (SÁNCHEZ-GONZÁLEZ et al., 2011).  58 

A associação de recobrimentos orgânicos, a exemplo de quitosana e fécula de 59 

mandioca, com óleos essencias pode representar alternativa promissora na conservação pós-60 

colheita de frutos e hortaliças orgânicos (LIMA et al., 2012). Por isso, o objetivo desse 61 
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trabalho foi avaliar a qualidade de mangas ‘Tommy Atkins’ recobertas com fécula de 62 

mandioca associada a óleos essenciais e quitosana.  63 

MATERIAL E MÉTODOS 64 

 65 

Mangas da cultivar ‘Tommy Atkins’, oriundas de empresa exportadora de mangas 66 

que adota o sistema de produção integrada, localizada no município de Petrolina – PE, 67 

foram colhidas no período da manhã, adotando os procedimentos de Boas Práticas 68 

Agrícolas (LIMA et al., 2012), sendo acondicionadas e transportadas em caixas plásticas 69 

revestidas com papel manteiga para minimizar os danos físicos. Os frutos foram levados 70 

para o Laboratório de Biologia e Tecnologia Pós-Colheita (LBTPC) do Centro de Ciências 71 

Agrárias da Universidade Federal da Paraíba, Campus II, Areia-PB.  72 

A quitosana foi adquirida da empresa POLYMAR CIÊNCIA E NUTRIÇÃO S/A 73 

(Fortaleza, Ceará, Brasil), tendo 95% de granulometria com 80 mesh e Grau de 74 

desacetilação de 86,6%. A fécula de mandioca foi produzida no LBTPC, a partir de raízes 75 

da variedade ‘Cedinha’. A mandioca foi lavada com água corrente, descascada com facas de 76 

aço inox sanificadas e trituradas com liquidificador. O material triturado foi lavado varias 77 

vezes com água destilada para extrair a fécula através de tecido virgem, sendo, em seguida, 78 

posta para decantar sob refrigeração a 12°C, por 12 horas. O material sólido foi peneirado 79 

para facilitar a secagem, que foi realizada em estufa, a 40°C, por 12 horas, obtendo umidade 80 

residual de 20%. 81 

Os óleos essenciais de erva-doce e orégano foram obtidos na empresa Ferquima Ind. 82 

e Com.. Ltd. (Vargem Grande Paulista, São Paulo, Brasil). 83 

A solução de fécula de mandioca foi preparada na concentração de 2 e 3% (p/v) 84 

(CASTRICINI et al., 2012; LIMA et al., 2012) através de gelificação do amido, que 85 

consistiu no aquecimento da solução até a temperatura de 70°C, sob constante agitação, 86 

sendo posteriormente resfriada para o recobrimento nos frutos. A solução de quitosana foi 87 

preparado na concentração de 2% (p/v) (WANG et al., 2007; ZHU et al., 2008), em solução 88 

de ácido acético glacial a 1% e sob agitação por 2 horas até completa homogeneização.  89 

Para a incorporação de óleos essenciais aos recobrimentos, foi utilizado 9 mL de óleo 90 

de erva-doce para cada litro de solução de fécula de mandioca (erva-doce a 0,9%) 91 

(TORRES, 2010) e 5 mL de óleo de orégano para a solução de fécula de mandioca, 92 

correspondente a concentrações de 0,5% (SANTOS et al., 2012). Os óleos essenciais foram 93 
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misturados a Tween 40 (0,1% mL.L
-1

) e glicerol (1,5% mL.L
-1

), sendo o primeiro utilizado 94 

para melhorar a homogeneização dos óleos e o segundo com a finalidade de maximizar as 95 

propriedades de plastificação. 96 

Os frutos foram sanificados com solução de hipoclorito de sódio a 100 mg.L
-1

, por 3 97 

minutos. Após secagem sob condição ambiente, os frutos foram separados para aplicação 98 

dos recobrimentos. Os tratamentos foram: controle (C), sem recobrimentos; fécula de 99 

mandioca a 3% (F); fécula a 3% + óleo de erva-doce a 0,9% (FED); fécula a 3% + óleo de 100 

orégano a 0,5% (FO) e fécula a 2% + quitosana a 2%.Todos os frutos foram imersos por 30 101 

segundos e postos para secar sobre telas de aço inox sob condições ambiente com auxilio de 102 

ventilador. Após a secagem dos recobrimentos, os frutos foram acondicionados em bandejas 103 

de poliestireno expandido, e armazenados a 12+1ºC e 80 + 2% U.R. por 20 dias e 104 

posteriormente, transferidos para condição ambiente (24+2°C e 75+4% U.R) por mais 12 105 

dias. Os frutos foram avaliados quanto a atributos físicos e físico-químicos, a cada cinco 106 

dias durante o armazenamento refrigerado e após transferência para a condição ambiente, a 107 

cada três dias. 108 

Foram determinados a perda de massa (%), sendo o percentual acumulado obtido por 109 

diferença em relação a massa inicial durante o armazenamento. A firmeza foi determinada 110 

através do penetrômetro manual Magness Taylor Pressure Tester expresso em N. A cor da 111 

casca e polpa foi obtida com colorímetro digital Minolta, expressando a cor nos parâmetros: 112 

luminosidade (L*), cromaticidade (C*) e o ângulo Hue (ºh). Foi determinado o teor de 113 

sólidos solúveis (SS) por leitura direta com refratômetro tipo Abbe digital, ATAGO N1 114 

(AOAC, 2005).  A ácidez titulável (AT – g ácido cítrico. 100 g
-1

 de polpa) foi determinada 115 

por titulometria com solução de NaOH 0,1M  (IAL, 2005); relação SS/AT, determinada 116 

mediante divisão de SS por AT; pH determinado utilizando potenciômetro digital e teor de 117 

açúcares redutores, não redutores e totais determinado conforme (IAL, 2005). 118 

Foi determinada a fluorescência da clorofila, medida com fluorímetro Pocket PEA, 119 

tomando quatro pontos equidistantes para realização das leituras na superfície das cascas 120 

das mangas, sendo duas na cor predominante verde (cor de fundo) e na cor vermelho 121 

amarelada (cor de cobertura). Foram quantificados os parâmetros F0 (fluorescência inicial), 122 

Fm (fluorescência máxima) e a relação Fv/Fm, onde Fv (fluorescência variável) 123 

corresponde a diferença Fm-F0. As leituras foram feitas numa área de 4 mm.  As análises 124 

foram realizadas sem a utilização de luz e a intensidade luminosa estabelecida através de 125 
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cinética foi de 700 µmol.m
-2

.s
-1

. Para isso, a relação Fv/Fm foi monitorada em intensidades 126 

crescentes de luz até que tal relação estabilizasse (HANSATECH, 2006). 127 

A qualidade sensorial das mangas foi determinada através da análise descritiva 128 

quantitativa (ADQ), com base na metodologia descrita por Stone & Sidel (2004). Sua 129 

aplicação compreendeu as etapas de pré-seleção de provadores, desenvolvimento dos 130 

descritores, treinamento e seleção da equipe sensorial e avaliação das amostras.  131 

Os julgadores recrutados passaram por três sessões de treinamento, sendo que em 132 

cada seção os provadores receberam duas fichas, uma com escalas não estruturadas de nove 133 

cm para a análise de aparência, apresentando apenas palavras ancoras que se inicia com 134 

ausente a muito forte, sendo solicitado que traçassem uma linha perpendicular referente à 135 

sua percepção sensorial sobre cada amostra. A segunda ficha possuía escalas estruturadas de 136 

nove pontos (1-Extremamente menor que o Padrão (P); 2- muito menor que P; 3- 137 

moderadamente menor que P; 4- ligeiramente menor que P; 5- igual ao P; 6- ligeiramente 138 

maior que P; 7- moderadamente maior que P; 8- muito maior que P; 9- extremamente maior 139 

que P). O padrão utilizado era o controle, que, inicialmente, foi caracterizado em cada dia de 140 

análise utilizando a ADQ. A partir do treinamento foram selecionados nove provadores. 141 

A análise sensorial foi sub-dividida em duas etapas, sendo analisados primeiramente 142 

os atributos de aparência, para a qual os provadores receberem oito mangas de cada 143 

tratamento, sendo frutos de cada recobrimento avaliado por vez. Os atributos avaliados 144 

foram: cor de fundo, uniformidade de cor, pruína, brilho, manchas escuras, desidratação, 145 

odor estranho e intensão de compra. A análise de sabor foi feita em seguida, para os 146 

atributos: gosto doce, gosto ácido, sabor característico, adstringência e suculência. Foram 147 

servidas aleatoriamente oito amostras de mangas cortadas em cubos de dimensões 2x2 cm 148 

servidos em copos descartáveis de 50 mL, codificados com algarismos de três dígitos; assim 149 

como um copo de água e biscoito água e sal. Foi utilizada iluminação de cor vermelha para 150 

que a cor da polpa não interferisse na avaliação dos provadores. 151 

O delineamento foi inteiramente casualizado em esquema fatorial 5x2, 152 

correspondente a cinco recobrimentos e duas condições de armazenamento. A análise 153 

estatística considerou o aninhamento dos dias de armazenamento dentro de cada ambiente, e 154 

a interação entre recobrimentos com os dois ambientes. Nas análises destrutivas, 155 

considerou-se o esquema fatorial, enquanto que nas não destrutivas, o esquema de parcelas 156 

subdivididas no tempo. Os resultados foram submetidos à ANOVA, o efeito dos dias de 157 
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armazenamento foi avaliado mediante análise de regressão polinomial, para ambientes e 158 

recobrimentos, e o teste de Tukey e Dunnett, a 5% de probabilidade, para as análises 159 

sensoriais de aparência e sabor, respectivamente. 160 

  161 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 162 

 163 

A perda de massa foi influenciada pela interação dos recobrimentos, com o período 164 

de armazenamento (Figura 1A). A maior perda de massa ocorreu, principalmente, quando 165 

os frutos foram transferidos para a condição ambiente em decorrência do aumento da 166 

atividade respiratória e taxa metabólica decorrente do aumento da temperatura. O 167 

recobrimento F apresentou a menor perda de massa após 32 dias de armazenamento 168 

(8,70%), concordando com observações de Santos et al., (2011). 169 

O amadurecimento de mangas é caracterizado por amaciamento da polpa e pela 170 

mudança de coloração (ZHU et al., 2008). A interação entre os períodos de armazenamento 171 

e os recobrimentos foi significativa em cada condição de armazenamento, para essas 172 

variaveisindicando que a mudança de ambiente foi determinante para a perda dee firmeza 173 

independentemente do recobrimento (Figura 1B). 174 

A cor da casca das mangas foi afetada pela interação entre os recobrimentos e os dias 175 

de armazenamento em cada condição de armazenamento para as variáveis *L e *C, 176 

enquanto que a componente °h foi afetada pelos recobrimentos e as condições de 177 

armazenamento (Figura 2).  A luminosidade (A) aumentou nos frutos de todos os 178 

recobrimentos, com maior intensidade para o controle, seguido por F, FED, FO e FQ, 179 

respectivamente, indicando a maior influencia da quitosana em retardar a evolução da cor. A 180 

cromaticidade aumentou durante todo o armazenamento, porém com maior intensidade para 181 

os recobrimentos FED e FO, no período refrigerado, podendo ter como fator a presença de 182 

óleo essencial nos recobrimentos. Por outro lado, sob condição ambiente, o controle 183 

apresentou maior intensidade de cor, seguido pelos recobrimentos FO, F, FED e, por ultimo, 184 

FQ, respectivamente. O ângulo hue (C) teve súbito crescimento no dia 5 com posterior 185 

declínio para todos os frutos. Ao serem transferidos para a temperatura ambiente os 186 

recobrimentos diminuíram ainda mais a sua tonalidade, entretanto o recobrimento FQ 187 

conseguiu preservar a tonalidade acima aos demais. Pesquisas demonstram que o uso de 188 
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fécula de mandioca retardam o desenvolvimento da coloração da casca de frutos 189 

(SCANAVACA JÚNIOR et al., 2007; SANTOS et al., 2011).  190 

Os componentes L* c* e hº da polpa foram influenciados pela interação entre os dias 191 

de armazenamento e os recobrimentos em cada condição de temperatura (figura 3). A *L 192 

diminuiu nos frutos de todos os tratamentos, demonstrando que o amadurecimento de 193 

mangas torna a coloração mais escura. Eesse resultado está de acordo com a C* que tende a 194 

se tornar mais intensa (CHIUMARELLI et al., 2011). O ângulo hue não se ajustou aos 195 

modelos de regressão avaliados, não sendo observada diferença (P<0,5%) entre os 196 

tratamentos na condição refrigerada. Porém, o °H da polpa diminuiu com os dias de 197 

armazenamento, demonstrando a sua tendência a atingir uma tonalidade alaranjada nos 198 

últimos dia de armazenamento (ASSIS et al., 2003). 199 

 O teor de sólidos solúveis presente nos frutos é constituído, especialmente por 200 

açúcares e ácidos orgânicos, que são responsáveis pelo sabor e consequente aceitação do 201 

produto pelos consumidores (GARCIA et al., 2012) (Figura 4A). Todos os frutos 202 

acumularam SS, principalmente o tratamento FED (13,8%), na condição refrigerada. Ao 203 

serem transferidos para a condição ambiente, os frutos mantiveram teores de SS próximos 204 

durante os últimos dias de armazenamento. Medeiros et al. (2012) encontraram valores 205 

próximos a 13 como teores máximos de SS para mangas ‘Tommy Atkins’ recobertas com 206 

quitosana associada a pectina. 207 

A acidez titulável diminuiu durante armazenamento a 12°C, porém quando 208 

transferidos para a condição ambiente a 24°C, apresentaram brusco declínio, sendo que os 209 

frutos tratados com recobrimento FQ apresentaram-se mais ácidos elevados (Figura 4B), 210 

possivelmente em decorrência da menor taxa metabolica. Santos et al. (2011) relatam que a 211 

concentração de fécula de mandioca reduz a taxa respiratória, preservando os teores de 212 

ácidos orgânicos que seriam consumidos nesse processo. 213 

A relação SS/AT foi afetada pelos recobrimentos e pelo tempo de armazenamento em 214 

cada condição (Figura 4C). A refrigeração não influenciou a relação SS/AT, porém a 215 

mudança para a condição ambiente, promoveu aumento nos frutos sem recobrimentos e nos 216 

recobertos com fécula a partir do 23° dia. Os frutos com FQ apresentaram baixa relação nos 217 

primeiros dias da condição ambiente, aproximando-se dos demais ao final do periodo. Esse 218 

resultado está diretamente relacionado com a acidez titulável já discutida. A relação SS/AT 219 
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está diretamente ligada à aceitação da fruta, ou seja, quanto maior a relação SS/AT melhor é 220 

o sabor. 221 

A alteração no pH  é atribuída à formação de açúcar, ácidos, etc, durante o 222 

amadurecimento (SRINIVASA et al., 2002). O pH da manga diminuiu para todos os 223 

tratamentos durante os vinte primeiros dias de armazenamento, sendo, em seguida 224 

aumentado, principalmente nos recobrimentos F, FED e C (Figura 4D). O óleo de orégano e 225 

a quitosana podem ter influenciado na diminuição da atividade metabolica e atrazando o 226 

aumento do pH. 227 

Os teores de AR, praticamente mantiveram-se estáveis durante todo o período 228 

independente da condição de armazenamento (Figura 5A). Os teores de açucares NR 229 

aumentaram consideravelmente no período refrigerado, tendo o recobrimento FED o maior 230 

valor (4,27 mg.100g
-1

)  durante os 20 primeiros dias (Figura 5B). Durante o período sob 231 

condição ambiente, os o teores de NR atingiram um valor máximo aos 23 dias para os 232 

recobrimentos F e FED, respectivamente. O teor dos açúcares totais correspondeu ao 233 

observado com os açúcares NR. 234 

As variáreis estudadas para a fluorescência da clorofila foram influenciadas pelos 235 

recobrimentos e o tempo de armazenamento em cada condição, com exceção da variável Fv 236 

da casca vermelha que foi afetada pelos recobrimentos e pelas condições de armazenamento 237 

(Figura 6). Os valores das variáveis da fluorescência da clorofila da casca predominante 238 

verde permaneceram maiores que a parte vermelha durante todo o periodo devido à maior 239 

presença de clorofila (Figura 6A).  240 

Sob refrigeração praticamente todos os recobrimentos diminuíram a F0, enquanto em 241 

condição ambiente apenas no C essa resposta permaneceu. Os frutos FQ tiveram aumento 242 

significativo no ultimo dia de armazenamento tanto na casca predominante verde como 243 

vermelha.  244 

Yang et al. (2011) observaram que bananas tratadas com etileno e armazenadas a 20 245 

e a 30ºC, por sete dias, diminuíram a F0, principalmente para os frutos mantidos a menor 246 

temperatura. No entanto, frutos mantidos a 30ºC apresentaram aumento de F0 até o 4º dia de 247 

armazenamento. 248 

Lechaudel et al. (2010) ao estudarem o amadurecimentos de mangas cultivar 249 

‘Cogshall’ na planta através da fluorescência da clorofila, observaram diminuição da F0 em 250 

valores correspondentes aos apresentados pelo C neste experimento (Figura 6). 251 
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A Fm das mangas estudadas diminuíram durante o armazenamento tanto na casca 252 

predominante verde como vermelha (Figura 6B). Essa diminuição foi maior nos 253 

recobrimentos F, FED, FO e C, enquanto o FQ manteve-se com valores de Fm mais 254 

elevados durante o armazenamento. A diminuição concomitante na F0 e Fm em mangas está 255 

relacionada com a diminuição na clorofila associada a o aumento do climatério da fruta 256 

(LECHAUDEL et al., 2010). A presença de quitosana no recobrimento, retarda a 257 

degradação de clorofila retardada. Segundo Wang et al. (2007), o uso de recobrimentos de 258 

quitosana pode retardar em sete vezes a degradação da clorofila. 259 

A variável Fv, que é a diferença entre a Fm e F0, mostrou resposta semelhante a 260 

ambas variáveis citadas, diminuindo com o tempo de armazenamento e confirmando a 261 

influência da quitosana no recobrimento (Figura 6C). A relação Fv/Fm variou pouco 262 

durante o armazenamento refrigerado, com acentuada queda a 24°C, tanto na casca 263 

predominate verde como vermelha. Este comportamento foi observado por Bron et al. 264 

(2004), que observaram uma conservação do valores Fv/Fm durante os primeiros quatro 265 

dias de armazenamento ambiente em mamões da variedade Golden e posterior declínio. 266 

Yang et al. (2011) relatam valores médios de 0,8 para bananas no início do armazenamento 267 

e de 0,16 no final, em decorrencia do amadurecimento e aumento da produção de etileno.  268 

As mangas avaliadas quanto à aparência sensorial, apresentaram no 5º dia de 269 

armazenamento ausência de podridão e desidratação, baixa porcentagem de cor de fundo e 270 

boa uniformidade de cor (Tabela 1). A pruína foi maior nos tratamentos sem óleo essencial 271 

(F, FQ e C), que não diferiram estatisticamente entre si (P<5%). Apenas o tratamento FO 272 

obteve nota acima de 5 para o atributo Manchas Escuras, o que foi resultado da ação do óleo 273 

de óregano durante a aplicação. Devido a isso, também obteve nota para intenção de compra 274 

abaixo de 4, enquanto os demais apresentaram acima de 5, com destaque para o C (6,6). 275 

 No 20° dia, os recobrimentos F, FED e FO apresentaram intenção de compra 276 

próximo a dois, indicando rejeição pelos julgadores. Esse resultado foi devido à 277 

descoloração das lenticelas nos frutos tratados com F e ao aumento do dano causado pelos 278 

óleos essenciais na superfície das cascas, favorecendo o aparecimento de manchas escuras. 279 

Os recobrimentoss FQ e C permaneceram com intenção de compra acima de seis.  280 

A cor de fundo contiuou baixa praticamente em todos os dias de análise com exceção 281 

do dia 26 em que o recobrimento C (5,1) ja estava com coloração amarelada mais intensa 282 

(Tabela 1). A uniformidade de cor em todos os tratamentos foi preservada, enquanto a 283 
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pruína e o brilho diminuiram durante o armazenamento, porém com menor proporção para 284 

os recobrimentos F e FQ. Esse efeito foi percebido por Yamashita et al. (2001) nas mangas 285 

armazenadas sem nenhum recobrimento. O 26° dia foi o periodo em que os recobrimentos 286 

FQ e C atingiram sua máxima qualidade quanto à aparência, no que se refere a sabor, o 287 

controle apresentou no 26º dia os melhores valores (tabela 2). 288 

O gosto doce diferiu para mais no dia 20 para os tratmentos FED e FQ, 289 

caracterizando um estadio mais maduro que os demais tratamentos, tendo em vista que o 290 

controle ainda possui um percentual baixo para o atributo gosto doce (Tabela 3). O 291 

recobrimento F diferiu quanto ao gosto ácido, apresentando o maior valor de acidez, 292 

demostrando estadio de maturação menor que os demais. O tratamento FQ se encontrava 293 

mais próximo de sua qualidade máxima nesse periodo, pois apresentou as maiores médias 294 

de sabor carcterístico e suculência em relação aos demais. 295 

Ao dia 26, o recobrimento F apresentou menor média para o gosto doce e maior para 296 

o gosto ácido em relação ao controle. Os recobrimentos FED, FO apresentaram valores para 297 

o gosto doce, ácido e sabor característicos iguais ao Controle, diferindo apenas em relação à 298 

suculência. O FQ apenas divergiu do controle em relação ao gosto ácido e apresentou 299 

valores maiores. Esse fato é devido à presença da quitosana que preserva por mais tempo os 300 

ácidos orgânicos. Ao final do estudo o controle apresentava característica de sobremaduro e 301 

todos os frutos estavam equivalentes. 302 

Sabato et al. (2009) conseguiram manter a qualidade sensorial da manga por doze 303 

dias acima de sete com temperatura a 11°C. Vilas Boas et al. (2004), ao estudar a 304 

conservação de mangas Minimamente processadas tratadas com ácido citrico, ascórbico e 305 

cloreto de calcio por 12 dias, relataram que, independente do tratamento, o tempo é o 306 

principal fator de perda de qualidade sensorial. Esses resultados concordam com 307 

Chiumarelli et al. (2010) que estudaram o uso de fécula de mandioca com e sem glicerol e 308 

conseguiram manter as caracteristicas sensoriais por 15 dias.  309 

 310 

CONCLUSÃO 311 

 312 

 1- A combinação fécula com quitosana (FQ) retardou a mudança na coloração da 313 

casca e polpa, assim como manteve os sólidos solúveis e os ácidos orgânicos. Apresentou a 314 
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maior intenção de compra e apresentou valores iguais ao controle quanto aos atributos de 315 

sabor, apresentando apenas um maior gosto ácido. 316 

 2- Embora tenham reduzido à incidência de podridão, a incorporação de óleos 317 

essenciais nos recobrimentos resultou no aparecimento de manchas, sobretudo o de orégano. 318 

 3- A manga ‘Tommy Atkins’ da produção integrada colhida na maturação comercial 319 

recoberta com fécula associada a quitosana apresentou maior retenção do amadurecimento e 320 

maior aceitação. 321 
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Tabelas e Figuras 426 

427 

 428 

Figura 1. Perda de massa e firmeza da polpa de mangas ‘Tommy Atkins’ armazenadas a 429 

12ºC + 1ºC e 80 + 2% U.R. por 20 dias e transferidas para a condição ambiente (24 + 2°C e 430 

75+4% U.R.) recobertas com fécula a 3% (F); fécula a 3% + erva-doce a 0,9% (FED); 431 

fécula a 3% + orégano a 0,5% (FO); fécula a 2% + quitosana a 2% (FQ) e sem recobrimento 432 

(controle - C). 433 

 434 

A 

B 
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435 

436 

 437 

Figura 2. Luminosidade (L*); cromaticidade (C*) e ângulo Hue (°H) da casca de mangas 438 

‘Tommy Atkins’ armazenadas a 12ºC + 1ºC e 80 + 2% U.R. por 20 dias e transferidas para 439 

a condição ambiente (24 + 2°C e 75+4% U.R.) recobertas com fécula a 3% (F); fécula a 3% 440 

+ erva-doce a 0,9% (FED); fécula a 3% + orégano a 0,5% (FO); fécula a 2% + quitosana a 441 

2% (FQ) e sem recobrimento (controle - C). 442 

 443 

 444 

 445 

C 

A 

B 



55 

446 

447 

 448 

Figura 3. Luminosidade L*; cromaticidade c* e ângulo Hue hº da polpa de mangas 449 

‘Tommy Atkins’ armazenadas a 12ºC + 1ºC e 80 + 2% U.R. por 20 dias e transferidas para 450 

a condição ambiente (24 + 2°C e 75+4% U.R.) recobertas com fécula a 3% (F); fécula a 3% 451 

+ erva-doce a 0,9% (FED); fécula a 3% + orégano a 0,5% (FO); fécula a 2% + quitosana a 452 

2% (FQ) e sem recobrimento (controle - C). 453 

 454 

 455 

 456 

 457 

 458 
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459 

460 

461 

 462 

Figura 4. Sólidos solúveis (%); acidez titulável (g.100g
-1

); relação SS/AT e pH de mangas 463 

‘Tommy Atkins’ armazenadas a 12ºC + 1ºC e 80 + 2% U.R. por 20 dias e transferidas para 464 

a condição ambiente (24 + 2°C e 75+4% U.R.) recobertas com fécula a 3% (F); fécula a 3% 465 

A 

D 

C 

B 
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+ erva-doce a 0,9% (FED); fécula a 3% + orégano a 0,5% (FO); fécula a 2% + quitosana a 466 

2% (FQ) e sem recobrimento (controle - C). 467 

 468 

469 

470 

 471 

Figura 5. Teores de açucares redutores (AR) de açucares não redutores (ANR) e de 472 

açucares totais de mangas ‘Tommy Atkins’ armazenadas a 12ºC + 1ºC e 80 + 2% U.R. por 473 

20 dias e transferidas para a condição ambiente (24 + 2°C e 75+4% U.R.) recobertas com 474 

fécula a 3% (F); fécula a 3% + erva-doce a 0,9% (FED); fécula a 3% + orégano a 0,5% 475 

(FO); fécula a 2% + quitosana a 2% (FQ) e sem recobrimento (controle - C). 476 

 477 
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479 

480 

481 

 482 

Figura 6. Fluorescência inicial (F0), fluorescência máxima (Fm); fluorescência variável 483 

(Fv) e relação Fv/Fm de mangas ‘Tommy Atkins’ armazenadas a 12ºC + 1ºC e 80 + 2% 484 

U.R. por 20 dias e transferidas para a condição ambiente (24 + 2°C e 75+4% U.R.) 485 

recobertas com fécula a 3% (F); fécula a 3% + erva-doce a 0,9% (FED); fécula a 3% + 486 

orégano a 0,5% (FO); fécula a 2% + quitosana a 2% (FQ) e sem recobrimento (controle - 487 

C). 488 

 489 
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Tabela1 - Análise sensorial de aparencia de mangas ‘Tommy Atkins’ armazenadas a 12ºC + 499 

1ºC e 80 + 2% U.R. por 20 dias e transferidas para a condição ambiente (24 + 2°C e 75+4% 500 

U.R.) recobertas com fécula a 3% (F); fécula a 3% + erva-doce a 0,9% (FED); fécula a 3% 501 

+ orégano a 0,5% (FO); fécula a 2% + quitosana a 2% (FQ) e sem recobrimento (controle - 502 

C). 503 

Atributos Dias 
Recobrimentos 

F FED FO FQ C 

Cor Fundo 

5 0,7b 2,3a 0,8b 1,7ab 2,1ab 

20 1,5bc 4,2a 2,7ab 1,2c 3,0ab 

26 3,1bc 4,3ab 3,8abc 2,2c 5,1a 

32 5,9a 3,9b 6,0a 3,0b 6,1a 

Uniformidade de Cor 

5 7,1a 7,6a 6,3a 7,7a 7,0a 

20 6,1ab 3,8bc 3,0c 7,6a 6,9a 

26 5,4a 6,4a 6,0a 5,4a 4,7a 

32 3,7bc 2,8c 6,0ab 3,3c 7,3a 

Pruína 

5 5,8ab 5,5b 3,3c 7,1a 7,1a 

20 5,6ab 1,4c 1,8c 6,9a 5,2b 

26 3,8a 0,9b 1,0b 4,2a 2,0b 

32 0,4b 0,2b 0,1b 0,4b 2,5a 

Brilho 

5 6,3a 4,4bc 3,7c 5,8ab 3,1c 

20 5,2a 3,3bc 2,2c 5,2a 4,4ab 

26 4,1a 1,3c 2,2bc 3,2ab 1,1c 

32 2,5a 2,5a 3,7a 2,8a 2,0a 

Manchas Escuras 

5 0,1b 0,9b 5,4a 0,1b 0,0b 

20 5,5a 6,3a 6,5a 0,2b 0,7b 

26 7,2a 2,5b 8,1a 0,3c 0,1c 

32 4,9b 6,2ab 6,9a 1,1c 0,1c 

Desidratação 

5 0,0a 0,0a 0,0a 0,0a 0,0a 

20 0,2a 1,3a 1,8a 0,2a 0,3a 

26 1,7ab 2,9a 2,7a 0,7b 2,4a 

32 3,1c 3,9abc 4,7ab 5,5a 2,8c 

Podridão 

5 0,0a 0,0a 0,0a 0,0a 0,0a 

20 0,2a 0,2a 0,1a 0,1a 0,1a 

26 1,8a 2,1a 0,1b 0,0b 0,1b 

32 4,1ab 2,9b 5,1a 5,5a 4,1ab 

Intenção de Compra 

5 5,2ab 5,2ab 3,8b 6,1a 6,6c 

20 2,1c 1,2c 1,9c 6,4b 8,6a 

26 2,0b 1,3b 1,6b 9,0a 7,8a 

32 0,3b 1,2b 1,1b 0,3b 3,5a 

Médias seguidas pela mesma letra, nas linhas, não diferiram pelo teste de Tukey a 5% de 504 

probabilidade 505 

 506 

 507 
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Tabela 2 – Caracterização sensorial do sabor do tratamento Controle 508 

Dias 
Atributos 

G. doce G. ácido S. Caracteristico Adstrigência Suculência 

5 0,35 8,94 3,51 8,05 1,51 

20 1,95 7,57 7,22 5,78 2,59 

26 6,62 2,36 7,18 0,63 7,92 

32 2,21 0,49 1,58 0,21 7,48 

 509 

 510 

Tabela 3 – Análise sensorial de sabor de mangas ‘Tommy Atkins’ armazenadas a 12ºC + 511 

1ºC e 80 + 2% U.R. por 20 dias e transferidas para a condição ambiente (24 + 2°C e 75+4% 512 

U.R.) recobertas com fécula a 3% (F); fécula a 3% + erva-doce a 0,9% (FED); fécula a 3% 513 

+ orégano a 0,5% (FO); fécula a 2% + quitosana a 2% (FQ) e comparadas ao controle (C, 514 

sem recobrimento. 515 

Atributos Dias 
Recobrimentos 

F FED FO FQ C 

Gosto doce 

5 5,1 5,6 5,1 5,4 5 

20 4,1 6,6* 4,4 7,3* 5 

26 3,6* 4,6 5,3 4,4 5 

32 5,1 4,3 4,5 5,3 5 

Gosto ácido 

5 5,1 5,3 4,9 5,0 5 

20 6,7* 4,4 6,1 4,4 5 

26 6,6* 5,1 5,7 6,4* 5 

32 5,7 4,9 4,3 5,0 5 

Sabor Característico 

5 5,0 5,1 5,1 5,4 5 

20 4,4 5,4 4,4 6,7* 5 

26 4,7 4,9 5,7 4,7 5 

32 5,0 4,4 4,5 5,7 5 

Adstringência 

5 4,9 5,1 5,1 5,6 5 

20 6,1 4,6 5,4 4,0 5 

26 6,1 4,9 5,4 6,1 5 

32 5,1 4,9 4,8 5,1 5 

Suculência 

5 5,0 5,0 5,1 5,6 5 

20 3,7 3,7* 4,3 7,0* 5 

26 4,4 4,4* 6,1* 4,9 5 

32 5,2 5,2 5,0 5,3 5 

Médias nas linhas com * são diferentes do controle pelo teste de Dunnett a 5% de 516 

probabilidade. 517 

 518 
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RESUMO – O objetivo desse trabalho foi avaliar a qualidade de mangas ‘Tommy Atkins’ 50 

recobertas com quitosana associado a óleos essenciais e fécula de mandioca, armazenadas 51 

por 20 dias a 12ºC e transferidas para a condição ambiente por mais 12 dias. Os frutos 52 

foram colhidos de propriedade exportadora de mangas, localizados no município de 53 

Petrolina-PE. Os frutos foram armazenados até 32 dias, sendo nos primeiros 20 dias 54 

mantidas a 12+1°C e 80 + 2% U.R. e nos demais a 24+2°C e 75+4% U.R. Nos primeiros 20 55 

dias, foram analisadas a cada cinco dias, e a partir daí a cada três dias. Os frutos receberam 56 

cinco recobrimentos: Controle (C); fécula de mandioca + quitosana (FQ); quitosana (Q); 57 

quitosana + erva-doce (QED) e quitosana + orégano (QO) e  foram avaliados quanto a cor 58 

(luminosidade, cromaticidade e ângulo hue); perda de massa; firmeza da polpa; teor de 59 

sólidos solúveis, acidez titulável, pH, açúcares redutores, não redutores e totais; 60 

fluorescência da clorofila e qualidade sensorial (aparência e sabor). Os recobrimentos à 61 

base de quitosana proporcionaram excelente aceitação quanto à aparência, garantindo baixa 62 

perda de massa e ausência de podridão durante 20 dias a 12°C e seis dias sob a condição 63 

ambiente. A quitosana retardou a mudança de coloração das cascas de mangas ‘Tommy 64 

Atkins’, aumentou os valores da fluorescência da clorofila e diminui o consumo dos ácidos 65 

orgânicos durante o armazenamento, mantendo o sabor ácido mais elevado. A incorporação 66 

de óleos essenciais contribuiu para a maximização dos efeitos da quitosana com relação ao 67 

controle da podridão. O recobrimento FQ apresentou resultados intermediários, devido à 68 

presença de fécula de mandioca, que minimizou os efeitos da quitosana.  Conclui-se que a 69 

quitosana pode ser uma alternativa na conservação pós-colheita de mangas ‘Tommy Atkins’. 70 

Palavras Chaves: Maturação; recobrimentos biodegradáveis; florescência da clorofila; 71 

Foeniculum vulgare, Origanum vulgare. 72 

 73 
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Abstract - The present work had as objective to evaluate the quality of ‘Tommy 74 

Atkins’ mangos from the Integrated Production coated with chitosan associated with 75 

essential oils and cassava starch, stored during  20 days at 12+1°C and 80 + 2% RH  76 

and transferred to room conditions (24+2°C e 75+4% RH) for 12 more days. Fruits 77 

were harvested at commercial maturity from orchard certified by the Mango Integrated 78 

Production System, located in Petrolina-PE, Brazil. The coatings were: Control (C); 79 

cassava starch 2% + Chitosan 2% (SCH); Chitosan 2%  (CH); Chitosan 2%   + 80 

Foeniculum 0.9% (CHF); Chitosan 2%+ Origanum 0.5% (CHO). Fruits were 81 

evaluated for coloration (lightness, croma, and hue angle); mass loss; pulp firmness; 82 

soluble solids; titratable acidity; pH, reducing sugars; non-reducing sugars; chlorophyll 83 

fluorescence, and sensorial quality (appearance and flavor). Coatings with chitosan 84 

provided excellent acceptance on appearance, based on lower mass loss and absence of 85 

decay during 20 days at 12 
o
C and seis days at room conditions. The chitosan coating 86 

retarded change in skin coloration of ‘Tommy Atkins’ mango, increased the values of 87 

chlorophyll fluorescence and reduced the decline of organic acids during storage, 88 

which result in a more acid taste. The incorporation of essential oils contributed to the 89 

maximization of the effect of chitosan as related the incidence of decay.    The 90 

combination SCH presented intermediate results due to the cassava starch, that 91 

minimized the effect of chitosan. As a conclusion, coating with chitosan can be an 92 

alternative on postharvest conservation of ‘Tommy Atkins’ mangos.  93 

 94 

Key-words: Maturation; edible coatings, chlorophyll fluorescence; Foeniculum vulgare, 95 

Origanum vulgare. 96 

 97 

 98 

 99 

 100 

 101 

 102 
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 103 

1. INTRODUÇÃO 104 

 A manga (Mangifera indica, L.) é um fruto tipicamente tropical, com sabor e aroma 105 

muito atrativos, que conquistou a preferência de consumidores e apresenta, hoje, 106 

expressividade positiva no agronegócio internacional (SOUZA et al., 2011). 107 

Os mercados para as exportações têm se tornado cada vez mais exigentes quanto à 108 

qualidade dos frutos. Por outro lado frutos tropicais e climatéricos, como é o caso das mangas, 109 

não resistem mais do que 20 a 25 dias de transporte (NEVES et al., 2008). Desse modo, o 110 

emprego de tecnologias de conservação pós-colheita, utilizando produtos naturais que 111 

prolonguem a vida útil pós-colheita, são importante, visto que a manga tem vida útil limitada 112 

(SOUZA et al., 2011).  113 

O Brasil tem hoje uma área plantada de 40,4 mil ha de frutas sob o Sistema de 114 

Produção Integrada. No Vale do Submédio São Francisco são 23.000 ha, dos quais 10.900 ha 115 

com a cultura da mangueira, correspondendo a 47% da área total sob o referido sistema 116 

(LOPES et al., 2009). 117 

O sistema de Produção Integrada de Manga apresenta uma série de vantagens 118 

competitivas em relação ao Sistema Convencional, como o controle de todas as atividades no 119 

manejo da cultura e a racionalização no uso dos agrotóxicos, assegurando qualidade e 120 

produtividade em uma base sustentável e possibilitando a rastreabilidade das frutas e a 121 

certificação da produção e do produto, com a obtenção de um selo de reconhecimento 122 

internacional (LOPES et al., 2009), aliado à preservação e melhoria da fertilidade do solo, a 123 

biodiversidade e a observação de critérios éticos e sociais (AGUIAR et al., 2005). 124 

A quitosana é um polímero natural, não tóxico e biodegradável, obtido por 125 

desacetilação alcalina da quitina, encontrada no exoesqueleto de crustáceos, na parede celular 126 
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de fungos e de outros materiais biológicos, sendo o segundo biopolímero natural mais 127 

abundante após celulose (DJIOUA et al., 2010; ZHU et al., 2008).  128 

Zhu et al., (2008) mostraram que o recobrimento com quitosana pode efetivamente 129 

retardar o amadurecimento, mantendo a qualidade pós-colheita e reduzindo a incidência de 130 

podridão de frutos da mangueira. Esse efeito pode ser atribuío a suas propriedades de barreira 131 

a gases (MEDEIROS et al., 2012) e que, em combinação com outros métodos, como a 132 

refrigeração, pode prolongar a vida pós-colheita de mangas, regular a troca de gases e reduzir 133 

a perda por transpiração (CASTRO; CONTE; CARVALHO, 2009; GHASEMNEZHAD; 134 

NEZHAD; GERAILOO, 2011). 135 

Frutos recobertos com quitosana apresentaram maior firmeza, menor teor de sólidos 136 

solúveis, maior acidez titulável e diminuição da degradação de clorofila (SRINIVASA et al., 137 

2002), indicando sua ação em retardar o amadurecimento (ALI et al., 2011).   138 

Uma das características únicas de recobrimento comestível é que ele pode ser usado 139 

como veículo para a incorporação de ingredientes funcionais, tais como antioxidantes, 140 

sabores, cores, agentes antimicrobianos e nutracêuticos como óleos essenciais (DIAB et al., 141 

2001; MORADI et al., 2012). Filmes comestíveis conendo óleos essenciais podem reduzir a 142 

difusão do produto antimicrobiano uma vez que o óleo passa a fazer parte da estrutura 143 

química do filme e interage com o polímero e o plastificante. A liberação antimicrobiana da 144 

película comestível depende de muitos fatores, incluindo as interações eletrostáticas entre o 145 

agente antimicrobiano e as cadeias de polímeros, osmose, alterações estruturais induzidas pela 146 

presença de condições de antimicrobianos, e ambientais (AVILA-SOSA et al., 2012). 147 

Recobrimentos comestíveis como quitosana e fécula de mandioca associada a óleos 148 

essenciais vêm sendo usado em diversos produtos a exemplo de peixes (GÓMEZ-ESTACA et 149 

al. 2010; OJAGH et al. 2010); mortadela (S. CHI; PENFIELD, 2006); uvas (SANTOS et al., 150 
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2012; SÁNCHEZ-GONZÁLEZ et al., 2011); peras minimamente processadas (XIAO et al., 151 

2010); morangos (PERDONES et al., 2012) e manga (LIMA et al., 2012).  152 

O objetivo desse trabalho foi avaliar a qualidade de mangas ‘Tommy Atkins’ 153 

recobertas com quitosana associado a óleos essenciais e fécula de mandioca, armazenadas a 154 

12+1°C e 80 + 2% U.R. por vinte dias e posteriormente transferidos para temperatura de 155 

24+2°C e 75+4% U.R. por mais 12 dias. 156 

 157 

2. MATERIAL E MÉTODOS 158 

 159 

Mangas da cultivar ‘Tommy Atkins’, oriundas de empresa exportadora de mangas que adota o 160 

sistema de produção integrada, localizada no município de Petrolina – PE, foram colhidas no 161 

período da manhã, adotando os procedimentos de Boas Práticas Agrícolas (LIMA et al., 162 

2012), sendo acondicionadas e transportadas em caixas plásticas revestidas com papel 163 

manteiga para minimizar os danos físicos. Os frutos foram levados para o Laboratório de 164 

Biologia e Tecnologia Pós-Colheita (LBTPC) do Centro de Ciências Agrárias da 165 

Universidade Federal da Paraíba, Campus II, Areia-PB. 166 

 167 

2.1. Recobrimentos biodegradáveis 168 

A quitosana foi adquirido da empresa POLYMAR CIÊNCIA E NUTRIÇÃO S/A 169 

(Fortaleza, Ceará, Brasil) tendo 95% de granulometria com 80 mesh e grau de desacetilação 170 

de 86,6%. A fécula de mandioca foi produzida no LBTPC, a partir de raizes da variedade 171 

‘Cedinha’. A mandioca foi lavada com água corrente, descascada com facas de aço inox 172 

sanificadas, trituradas com liquidificador. O material triturado foi lavado varias vezes com 173 

água destilada para extrair a fécula através de tecido virgem, sendo em seguida posta para 174 

decantar sob refrigeração a 12°C por 12 horas. O material sólido foi peneirado, para facilitar a 175 
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secagem, que foi realizada em estufa a 40°C por 12 horas, obtendo uma umidade de 20%. 176 

 177 

2.2. Óleos essenciais 178 

Os óleos essenciais de erva-doce e orégano foram obtidos na empresa Ferquima Ind. e 179 

Com.. Ltd. (Vargem Grande Paulista, São Paulo, Brasil). 180 

 181 

2.3. Preparo dos recobrimentos 182 

A solução de fécula de mandioca foi preparada na concentração de 2 e 3% (p/v) 183 

considerando a umidade residual da fécula (CASTRICINI; CONEGLIAN; DELIZA, 2012; 184 

LIMA et al., 2012) através de geleificação do amido, que consistiu no aquecimento da 185 

solução até a temperatura de 70°C, sob constante agitação, sendo posteriormente resfriada 186 

para o recobrimento nos frutos. A solução de quitosana foi preparado na concentração de 2% 187 

(p/v) (WANG et al., 2007; ZHU et al., 2008) em solução de ácido acético glacial a 1% e sob 188 

agitação por 2 horas até sua completa homogeneização.  189 

Para a incorporação de óleos essenciais aos recobrimentos, foi utilizado 9 mL do óleo 190 

de erva-doce para cada litro de solução de quitosana (erva-doce a 0,9%) (TORRES, 2010) e 5 191 

mL de óleo de orégano para cada litro de solução de quitosana correspondente a 192 

concentrações de 0,5% (SANTOS et al., 2012). Antes da incorporação os óleos essenciais 193 

foram misturados a Tween 40 (0,1% mL.L
-1

) e glicerol (1,5% mL.L
-1

), sendo o primeiro 194 

utilizado para melhorar a homogeneização dos óleos e o segundo com a finalidade de 195 

maximizar as propriedades de plastificação. 196 

 197 

2.4. Sanificação e aplicação dos recobrimentos 198 

Os frutos foram sanificados com solução de hipoclorito de sódio a 100 mg.L-1, por 3 199 

minutos. Após secagem sob condição ambiente, os frutos foram separados para aplicação dos 200 
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recobrimentos. Os tratamentos foram: controle (C), sem recobrimentos; fécula de mandioca a 201 

2% + quitosana a 2% (FQ); quitosana a 2% (Q); quitosana a 2% + óleo de erva-doce a 0,9% 202 

(QED) e quitosana a 2% + óleo de orégano a 0,5% (QO). Todos os frutos foram imersos por 203 

30 segundos e postos para secar sobre telas de aço inox sob condições ambiente com auxilio 204 

de ventilador. Após a secagem dos recobrimentos, os frutos foram acondicionados em 205 

bandejas de poliestireno expandido, e armazenados a 12+1ºC e 80 + 2% U.R. por 20 dias e 206 

posteriormente, transferidos para condição ambiente (24+2°C e 75+4% U.R) por mais 12 207 

dias. Os frutos foram avaliados quanto a atributos físicos e físico-químicos, a cada cinco dias 208 

durante o armazenamento refrigerado e após transferência para a condição ambiente, a cada 209 

três dias. 210 

 211 

2.5. Avaliações físicas e físico-químicas 212 

Foram determinados a perda de massa (%), sendo o percentual acumulado obtido por 213 

diferença em relação a massa inicial durante o armazenamento. A firmeza foi determinada 214 

através do penetrômetro manual Magness Taylor Pressure Tester expresso em N. A cor da 215 

casca e polpa foi obtida com colorímetro digital Minolta, expressando a cor nos parâmetros: 216 

luminosidade (L*), cromaticidade (C*) e o ângulo Hue (ºh). Foi determinado o teor de sólidos 217 

solúveis (SS) por leitura direta com refratômetro tipo Abbe digital, ATAGO N1 (AOAC, 218 

2005).  A ácidez titulável (AT – g ácido cítrico. 100 g-1 de polpa) foi determinada por 219 

titulometria com solução de NaOH 0,1M  (IAL, 2005); relação SS/AT, determinada mediante 220 

divisão de SS por AT; pH determinado utilizando potenciômetro digital e teor de açúcares 221 

redutores, não redutores e totais determinado conforme (IAL, 2005). 222 

 223 

2.6. Fluorescência da clorofila 224 
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Foi determinada a fluorescência da clorofila, medida com fluorímetro Pocket PEA, 225 

tomando quatro pontos equidistantes para realização das leituras na superfície das cascas das 226 

mangas, sendo duas na cor predominante verde (cor de fundo) e na cor vermelho amarelada 227 

(cor de cobertura). Foram quantificados os parâmetros F0 (fluorescência inicial), Fm 228 

(fluorescência máxima) e a relação Fv/Fm, onde Fv (fluorescência variável) corresponde a 229 

diferença Fm-F0. As leituras foram feitas numa área de 4 mm.  As análises foram realizadas 230 

sem a utilização de luz e a intensidade luminosa estabelecida através de cinética foi de 700 231 

µmol.m-2.s-1. Para isso, a relação Fv/Fm foi monitorada em intensidades crescentes de luz 232 

até que tal relação estabilizasse (HANSATECH, 2006). 233 

 234 

2.7. Avaliação sensorial 235 

A qualidade sensorial das mangas foi determinada através da análise descritiva 236 

quantitativa (ADQ), com base na metodologia descrita por Stone & Sidel (2004). Sua 237 

aplicação compreendeu as etapas de pré-seleção de provadores, desenvolvimento dos 238 

descritores, treinamento e seleção da equipe sensorial e avaliação das amostras.  239 

Os julgadores recrutados passaram por três sessões de treinamento, sendo que em cada 240 

seção os provadores receberam duas fichas, uma com escalas não estruturadas de nove cm 241 

para a análise de aparência, apresentando apenas palavras ancoras que se inicia com ausente a 242 

muito forte, sendo solicitado que traçassem uma linha perpendicular referente à sua percepção 243 

sensorial sobre cada amostra. A segunda ficha possuía escalas estruturadas de nove pontos (1-244 

Extremamente menor que o Padrão (P); 2- muito menor que P; 3- moderadamente menor que 245 

P; 4- ligeiramente menor que P; 5- igual ao P; 6- ligeiramente maior que P; 7- moderadamente 246 

maior que P; 8- muito maior que P; 9- extremamente maior que P). O padrão utilizado era o 247 

controle, que, inicialmente, foi caracterizado em cada dia de análise utilizando a ADQ. A 248 

partir do treinamento foram selecionados nove provadores. 249 
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A análise sensorial foi sub-dividida em duas etapas, sendo analisados primeiramente 250 

os atributos de aparência, para a qual os provadores receberem oito mangas de cada 251 

tratamento, sendo frutos de cada recobrimento avaliado por vez. Os atributos avaliados foram: 252 

cor de fundo, uniformidade de cor, pruína, brilho, manchas escuras, desidratação, odor 253 

estranho e intensão de compra. A análise de sabor foi feita em seguida, para os atributos: 254 

gosto doce, gosto ácido, sabor característico, adstringência e suculência. Foram servidas 255 

aleatoriamente oito amostras de mangas cortadas em cubos de dimensões 2x2 cm servidos em 256 

copos descartáveis de 50 mL, codificados com algarismos de três dígitos; assim como um 257 

copo de água e biscoito água e sal. Foi utilizada iluminação de cor vermelha para que a cor da 258 

polpa não interferisse na avaliação dos provadores. 259 

 260 

2.8. Análise estatística 261 

O delineamento foi inteiramente casualizado em esquema fatorial 5x2, correspondente 262 

a cinco recobrimentos e duas condições de armazenamento. A análise estatística considerou o 263 

aninhamento dos dias de armazenamento dentro de cada ambiente, e a interação entre 264 

recobrimentos com os dois ambientes. Nas análises destrutivas, considerou-se o esquema 265 

fatorial, enquanto que nas não destrutivas, o esquema de parcelas subdivididas no tempo. Os 266 

resultados foram submetidos à ANOVA, o efeito dos dias de armazenamento foi avaliado 267 

mediante análise de regressão polinomial, para ambientes e recobrimentos, e o teste de Tukey 268 

e Dunnett, a 5% de probabilidade, para as análises sensoriais de aparência e sabor, 269 

respectivamente. 270 

 271 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 272 

 273 

3.1. Avaliações físicas e físico-químicas 274 
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 As perdas de massa e de firmeza foram marcadamente influenciadas pela mudança de 275 

temperatura (Figura 1). A transferência para a condição ambiente acelerou o metabolismo dos 276 

frutos, resultando em avanço do amadurecimento, com diminuição da massa fresca e perda de 277 

firmeza. O recobrimento quitosana (Q) promoveu maior perda de massa, enquanto que o QED 278 

a menor. Esse resultado pode ser justificado pelo fato do recobrimento Q não ter recebido 279 

nenhuma adição de glicerol e Tween-40, enquanto que o QED contou com a presença do óleo 280 

essencial de erva-doce, assim como 1,5% (v/v) de glicerol e 0,1% de Tween-40. Juntos estes 281 

componentes melhoraram a propriedade de barreira da quitosana, diminuindo a perda de água 282 

pela transpiração. A firmeza dos frutos recobertos com FQ diminuiu durante o 283 

armazenamento, porém se manteve durante seis dias durante os períodos 23 e 29, voltando a 284 

cair novamente até o ultimo dia. 285 

 Jeronimo et al., (2007) ao armazenar mangas (Mangifera indica) ‘Tommy Atkins’ sob 286 

atmosfera modificada a 13°C por 20 dia e posteriormente transferidas para a condição 287 

ambiente por mais seis dias, observou aumento da perda de massa durante a condição 288 

ambiente em todos os tratamento, porém não observou perdas acima de 10 %, concordando 289 

com os resultados presentes acima. Zhu et al. (2008) também não observaram perdas de 290 

massa acima de 10% em mangas ‘Tainong’ recobertas com quitosana + Tween-80 a1%. 291 

 A componente C* da cor da casca sofreu interação dos recobrimentos e dos dias em 292 

ambas as condições de armazenamento (Figura 2). Enquanto as componentes L* e °h 293 

sofreram interação dos recobrimentos e a condições de armazenamento, não sendo 294 

influenciadas pelo tempo. A luminosidade dos frutos recobertos, não se ajustaram aos 295 

modelos de regressão durante o armazenamento, mantendo praticamente os seus valores 296 

próximos ao dia zero. O controle aumentou a luminosidade, em decorrência da diminuição da 297 

coloração verde, devido ao amadurecimento e presença de uma coloração verde amarelada. O 298 

recobrimento FQ foi o único, entre os frutos recobertos, que permaneceu com valores de 299 
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luminosidade mais elevados durante todo o armazenamento, isso se deve a presença da fécula 300 

de mandioca em sua composição, fazendo com que a quitosana diminuísse sua ação de 301 

retardar a mudança de coloração dos frutos. A cromaticidade (Figura 2 B) aumentou durante o 302 

armazenamento, com mais intensidade na condição ambiente com o recobrimento controle, 303 

seguindo a tendência da L*, enquanto que os demais apresentaram um aumento bastante 304 

discreto. O °h apresentou um aumento em sua tonalidade no 5° dia e uma diminuição nos dias 305 

posteriores com o C. Os frutos recobertos mantiveram sua tonalidade até 29° dia, entretanto o 306 

QED manteve-se com o maior valor no ultimo dia. 307 

 Zhu et al. (2008) afirmaram que a quitosana retardou o desenvolvimento da coloração 308 

de mangas ‘Tainong’. Mangas ‘Ataulfo’ tratadas previamente com água a 46,1° por 90 309 

minutos e revestida com quitosana a 2%, apresentaram pequeno aumento da cromaticidade e 310 

uma diminuição do ângulo hue durante 21 dias de armazenamento a 22°C (SALVADOR-311 

FIGUEROA et al., 2011). Mamões (Carica papaya L.) tratados com quitosana a 2% não 312 

apresentaram mudanças na coloração da casca na quarta semana de armazenamento a 12°C 313 

(ALI et al., 2011). 314 

  A polpa dos frutos sofreram uma diminuição da L*, aumento da C* e diminuição do 315 

°H, demonstrando continuidade do amadurecimentos dos frutos, representado pelo 316 

escurecimento da polpa, passando de amarelo claro para alaranjado (Figura 3).. 317 

 Mangas ‘Tommy Atkins’ minimamente processadas tratadas com quitosana a 0,25%, 318 

mantiveram maior brilho durante o armazenamento em relação ao tratamento controle, porém 319 

valores diminuíram como tempo, caracterizando o amadurecimento da polpa  (DJIOUA et al., 320 

2010). Chiumarelli et al., (2010) observaram em mangas da mesma variedade minimamente 321 

processada, tratadas com recobrimentos de fécula de mandioca por 15 dias, a diminuição da 322 

cromaticidade, evidenciando que independente do recobrimento a polpa da manga atinge o 323 

amadurecimento. 324 
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 A acidez titulável (AT) diminuiu durante o armazenamento, representando o consumo 325 

dos ácidos orgânicos, que se acentuou com o aumento da temperatura de armazenamento. O 326 

recobrimento C apresentou os menores teores durante a condição ambiente, enquanto que 327 

QED e QO conseguiram reduzir o consumo dos ácidos durante o armazenamento (Figura 4A). 328 

Ali et al. (2011) observaram que mamões tratados com quitosana a 2% apresentaram os 329 

maiores valores de AT depois de cinco semanas de armazenamento a 12°C. 330 

 Os teores desólidos solúveis (SS) aumentaram em todos os recobrimentos (Figura 4B). 331 

A refrigeração contribuiu com aumento maior que na condição ambiente, em que os teores de 332 

SS praticamente se mantiveram estáveis. Os recobrimentos QO e QED atingiram o último dia 333 

de armazenamento com os maiores valores. Souza et al. (2011) encontraram valores de 14% 334 

de SS em mangas ‘Tommy Atkins’ recobertas com quitosana a 2%. 335 

 A diminuição da AT e o aumento do SS contribuem para o aumento da relação SS/AT. 336 

Essa relação está ligada diretamente com a maturação e palatabilidade dos frutos, sendo mais 337 

apreciados frutos que possuam valores mais elevados, caracterizando estádio maduro e 338 

consequentemente maior qualidade sensorial. A refrigeração influenciou o aumento 339 

razoavelmente pequeno do SS/AT (Figura 4 C) e inibiu o avanço do amadurecimento das 340 

mangas. Por outro lado, a condição ambiente fez com que os frutos amadurecessem, 341 

entretanto os recobrimentos não. O controle aumentou a relação SS/AT a partir do 23° dia, 342 

alcançando valores de 111,5 no último dia, enquanto que os recobrimentos a base de 343 

quitosana retardaram esse aumento até o 29° dia com um valor médio de 29,1. O 344 

recobrimento QED chegou ao último dia de armazenamento com 36,7 para a relação SS/AT. 345 

 O pH das mangas diminuiu durante a condição refrigerada e aumentou quando foram 346 

transferidas para a condição ambiente (Figura 4C). O C apresentou maiores valores no 26 e 347 

29° dia, pois seus compostos de reservas diminuíram a exemplos dos ácidos mencionados 348 

acima, enquanto que os demais recobrimentos apresentaram um aumento mais lento. 349 
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 Mangas (Mangifera indica L.) recobertas com quitosana apresentam maiores níveis de 350 

firmeza, valores mais baixos de sólidos solúveis, valores mais elevados de acidez titulável, 351 

diminuição do desenvolvimento da coloração da casca (SRINIVASA et al., 2002). 352 

 Os teores de açúcares redutores (AR), não redutores (NR) e totais aumentaram durante 353 

a condição refrigerada e praticamente estabilizaram quando transferidas para a condição 354 

ambiente (Figura 5). Os açúcares não se ajustaram aos modelos de regressão avaliados 355 

durante a condição ambiente. No inicio do armazenamento, os AR apresentaram valores 356 

acima dos NR, porém no final do armazenamento os NR ultrapassaram os AR, apresentando 357 

teores bem mais elevados. MUKHERJEE & LITZ (2009) citam que as mangas maduras 358 

possuem teores três a quatro vezes mais elevados de NR do que AR, devido a hidrólise do 359 

amido em sacarose.  360 

 361 

3.2. Fluorescência da clorofila 362 

 As variáveis de fluorescência da clorofila na casca verde apresentaram valores bem 363 

mais elevados que na casca vermelha, em decorrência da maior presença de clorofila na casca 364 

verde (Figura 6). A F0 diminuiu durante a condição refrigerada na casca predominantemente 365 

verde, enquanto que na vermelha aumentaram nos primeiros dias armazenamento e voltaram a 366 

diminuir no 20° dia (Figura 6A). Os frutos ao serem transferidos para a condição ambiente 367 

apresentaram aumento em seus valores durante os 12 últimos dias, com exceção do controle 368 

que continuou diminuindo. Esse comportamento está ligado à degradação da clorofila da 369 

casca dos frutos C, enquanto que os recobrimentos à base de quitosana retardaram a 370 

degradação da clorofila, somado ao aumento da temperatura, proporcionou uma aceleração da 371 

taxa metabólica dos frutos e consequentemente aumento da F0. O recobrimento QO 372 

apresentou o maior valor da F0 na casca verde (3763), enquanto que na casca vermelha o 373 
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recobrimento Q (3285) foi mais intenso. Os frutos recobertos com FQ apresentaram a menor 374 

intensidade de F0 em relação aos demais recobrimentos.  375 

 A Fm e Fv diminuíram para ambas as cascas (verde e vermelho) durante a condição 376 

refrigerada, entretanto na área vermelha da casca houve período de aumento, em que o Q 377 

atingiu o maior valor no 5° dia para a Fm e Fv: 6762,25 e 5256,125 respectivamente, (Figura 378 

6B e 6C). Na condição ambiente, o Fm aumentou nos frutos que receberam recobrimentos à 379 

base de quitosana e diminuíram no C, apresentando o mesmo comportamento da F0. A 380 

variável Fv continuou diminuindo em todos recobrimentos, porém com diferentes 381 

intensidades, sendo os frutos do controle os que apresentaram menor diminuição em ambas as 382 

regiões da casca. QO e QED apresentaram os maiores valores nas regiões verde e vermelha da 383 

casca respectivamente.  384 

 A relação Fv/Fm praticamente se manteve inalterada sem mudança durante a condição 385 

refrigerada, porém, ao serem transferidos para ambiente, apresentaram diminuição acentuada 386 

em todos os recobrimentos até o último dia de armazenamento (Figura 6 D). 387 

 Dantas (2012) ao estudar a fluorescência da clorofila em tangerinas (Citrus reticulata 388 

Blanco) recobertas com quitosana e fécula de mandioca em duas temperaturas de 389 

armazenamento, observou que a F0 e Fm diminuiram nos frutos armazenados a 12°C e 390 

aumentaram para os armazenados a temperatura ambiente. 391 

 392 

3.3. Avaliação sensorial 393 

 As mangas avaliadas quanto à aparência no 5° dia de armazenamento, apresentaram 394 

baixa cor de fundo e boa uniformidade de cor, caracterizando casca predominantemente 395 

verde, não diferindo entre si pelo teste de Tukey a 5% de significância (Tabela 1). A pruína 396 

foi mais visivel nos frutos recobertos com FQ, Q e C, todos sem óleos essenciais, enquanto o 397 
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brilho foi maior no QED e FQ. Não ocorreram manchas escuras, desidratação e podridões. 398 

Todos os frutos apresentaram intenção de compra acima de seis. 399 

 Os frutos do controle apresentaram o maior aumento na cor de fundo até o último dia 400 

de armazenamento (6,1), diferindo estatisticamente dos demais recobrimentos (Tabela 1) e 401 

concordando com a avaliação objetiva da cor (Figura 2), que mostrou a aparecimento da 402 

coloração amarela no C. A uniformidade de cor diminuiu para os FQ, Q e QO, enquanto que 403 

QED e C apresentaram valores acima de sete.  A pruína e o brilho diminuíram durante o 404 

armazenamento, principalmente quando foram transferidas para a condição ambiente. Não 405 

foram observados presença de manchas escuras durante todo o armazenamento, entretanto a 406 

desidratação e ocorrência de podridão aumentaram, com destaque para o FQ que obteve 407 

média acima de cinco, enquanto o recobrimentos QED resultou na menor média (2,2 e 0,9 408 

respectivamente). N 26° dia os recobrimentos FQ e C apresentaram a máxima qualidade 409 

sensorial, obtendo notas 9 e 7,8 respectivamente, já o QED conseguiu chegar ao 32° dia de 410 

armazenamento com intensão de compra acima de seis.  411 

 No 5° dia de armazenamento, os frutos do controle caracterizavam-se por apresentar 412 

baixo gosto doce, sabor característico e suculência, apresentando também gosto ácido e 413 

adstringência muito elevados, refletindo estádio de maturação ‘de vez’ (Tabela 2). O controle 414 

apresentou máxima qualidade de sabor no 26° dia, apresentando maior gosto doce, sabor 415 

característico e suculência, o gosto ácido e adstringência baixos. No último dia de 416 

armazenamento, o controle apresentou característica de sobremaduro, com valores baixos 417 

para a maioria dos atributos, exceto para suculência. 418 

 No 5° dia de armazenamento, apenas o recobrimentos QO diferiu estatisticamente, 419 

para o teste de Dunnett a 5% de significância, apresentando maiores valores quanto aos 420 

atributos gosto doce e sabor característico, caracterizando-se por estádio de maturação mais 421 

adiantado que o controle (Tabela 3). No 20° dia, último dia sob refrigeração, o recobrimento 422 
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FQ diferiu para mais, quanto ao gosto doce, sabor característico e suculência, entretanto, não 423 

diferiu quanto ao gosto ácido e adstringência. No 26° dia, os frutos recobertos com Q, QED e 424 

QO diferiram estatisticamente do controle, caracterizando-se por ainda não terem atingido o 425 

completo amadurecimento. O FQ diferiu apenas quanto ao gosto ácido, apresentando valor 426 

mais elevado que o controle. Esse resultado tem como causa, a presença da quitosana no 427 

recobrimento, que mesmo o fruto estando maduro, ele apresenta elevado sabor ácido, sendo 428 

dessa forma, rejeitado pelo consumidor. Essa possível rejeição está relacionada com a 429 

avaliação da relação SS/AT descrita acima (Figura 4 C). No último dia de armazenamento, 430 

todos os frutos foram rejeitados pelos consumidores. 431 

Mamões tratados com 2,0% de quitosana foram incapazes de amadurecer 432 

corretamente, mesmo depois de cinco semanas de armazenamento a frio e foram descartados 433 

da avaliação devido à qualidade inaceitável (ALI et al., 2011). Kittur et al. (2001) 434 

determinaram a concentração de 1% como a melhor para a qualidade sensorial de mangas. 435 

 436 

4. CONCLUSÃO 437 

 Os recobrimentos a base de quitosana proporcionam excelente aceitação quanto à 438 

aparência, garantindo menor perda de massa e ausência de podridão durante 20 dias a 12°C e 439 

seis dias sob condição ambiente, além de retardar a mudança de coloração das cascas, 440 

aumentar os valores da fluorescência da clorofila e diminuir o consumo dos ácidos orgânicos 441 

durante o armazenamento. A incorporação de óleos essenciais contribuíu para a maximização 442 

dos efeitos da quitosana com relação ao controle da podridão. Porém a associação de fécula 443 

de mandioca à quitosana reduz seus efeitos intermediarios.  Dessa forma, a quitosana pode ser 444 

uma auternativa na conservação pós-colheita de mangas, desde que seja associada à fécula de 445 

mandioca, sendo necessários estudos adicionais que definam a melhor concentração entre os 446 

dois recobrimentos. 447 
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Tabelas e Figuras 548 

549 

 550 

Figura 1. Perda de massa e firmeza da polpa de mangas ‘Tommy Atkins’ armazenadas a 551 

12ºC + 1ºC e 80 + 2% U.R. por 20 dias e transferidas para temperatura ambiente (24 + 2°C e 552 

75+4% U.R.) recobertas com FQ (fécula a 2% + quitosana a 2%); Q (quitosana a 2%); QED 553 

(quitosana a 2% + erva-doce a 0,9%); QO (quitosana a 2% + orégano a 0,5%) e sem 554 

recobrimento (controle-C). 555 

A 

B 
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556 

557 

 558 

Figura 2. Luminosidade (L*); cromaticidade (C*) e ângulo hue (°H) da casca de mangas 559 

‘Tommy Atkins’ armazenadas a 12ºC + 1ºC e 80 + 2% U.R. por 20 dias e transferidas para 560 

temperatura ambiente (24 + 2°C e 75+4% U.R.) recobertas com FQ (fécula a 2% + quitosana 561 

a 2%); Q (quitosana a 2%); QED (quitosana a 2% + erva-doce a 0,9%); QO (quitosana a 2% + 562 

orégano a 0,5%) e sem recobrimento (controle-C). 563 

A 

B 

C 
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564 

565 

 566 

Figura 3. Luminosidade (L*); cromaticidade (C*) e ângulo Hue (Hº) da polpa de mangas 567 

‘Tommy Atkins’ armazenadas a 12ºC + 1ºC e 80 + 2% U.R. por 20 dias e transferidas para 568 

temperatura ambiente (24 + 2°C e 75+4% U.R.) recobertas com FQ (fécula a 2% + quitosana 569 

a 2%); Q (quitosana a 2%); QED (quitosana a 2% + erva-doce a 0,9%); QO (quitosana a 2% + 570 

orégano a 0,5%) e sem recobrimento (controle-C). 571 

A 

B 
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572 

573 

574 

 575 

Figura 4. Sólidos solúveis (%); acidez titulável (g.100g
-1

); relação SS/AT e pH de mangas 576 

‘Tommy Atkins’ armazenadas a 12ºC+1ºC e 80+2% U.R. por 20 dias e transferidas para 577 

temperatura ambiente (24+2°C e 75+4% U.R.) recobertas com FQ (fécula + quitosana); Q 578 

A 

D 

C 

B 
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(quitosana); QED (quitosana + erva-doce); QO (quitosana + orégano) e sem recobrimento 579 

(controle-C). 580 

581 

582 

 583 

Figura 5. Teores de açucares redutores (AR) de açucares não redutores (ANR) e de 584 

açucares totais de mangas ‘Tommy Atkins’ armazenadas a 12ºC+1ºC e 80+2% U.R. por 20 585 

dias e transferidas para temperatura ambiente (24+2°C e 75+4% U.R.) recobertas com FQ 586 

(fécula + quitosana); Q (quitosana); QED (quitosana + erva-doce); QO (quitosana + orégano) 587 

e sem recobrimento (controle-C). 588 

A 

B 

C 
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 589 

590 

591 

 592 

Figura 6. Fluorescência inicial (F0); fluorescência máxima (Fm); fluorescência variável (Fv) 593 

e relação Fv/Fm de mangas ‘Tommy Atkins’ armazenadas a 12ºC+1ºC e 80+2% U.R. por 20 594 

dias e transferidas para temperatura ambiente (24+2°C e 75+4% U.R.) recobertas com FQ 595 

(fécula + quitosana); Q (quitosana); QED (quitosana + erva-doce); QO (quitosana + orégano) 596 

e sem recobrimento (controle-C). 597 

 598 

 599 

 600 

 601 

 602 

 603 

 604 

A 

B 
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Tabela1 - Análise sensorial de aparência de mangas ‘Tommy Atkins’ armazenadas a 605 

12ºC+1ºC e 80+2% U.R. por 20 dias e transferidas para temperatura ambiente (24+2°C e 606 

75+4% U.R.) recobertas com FQ (fécula + quitosana); Q (quitosana); QED (quitosana + erva-607 

doce); QO (quitosana + orégano) e sem recobrimento (controle-C). 608 

Atributos Dias 
Recobrimentos 

FQ Q QED QO C 

Cor de Fundo 

5 1,7a 1,6a 1,6a 2,9a 2,1a 

20 1,2b 1,8ab 1,5b 1,0b 3,0a 

26 2,2b 1,5bc 1,1bc 0,6c 5,1a 

32 3,0b 1,2c 0,7c 1,6bc 6,1a 

Uniformidade de Cor 

5 7,7a 7,3a 7,9a 7,6a 7,0a 

20 7,6ab 5,5b 7,3ab 8,1a 6,9ab 

26 5,4bc 7,3ab 7,2ab 8,7a 4,7c 

32 3,3b 4,4b 7,3a 4,9b 7,3a 

Pruína 

5 7,1a 5,5ab 3,0c 3,8bc 7,1a 

20 6,9a 6,7a 2,7c 4,2bc 5,2ab 

26 4,2a 2,8abc 3,4ab 1,3c 2,0bc 

32 0,4b 0,6b 0,9ab 0,6b 2,5a 

Brilho 

5 5,8a 5,2ab 6,3a 3,6bc 3,1c 

20 5,2ab 7,0a 4,0b 4,4b 4,4b 

26 3,2a 4,1a 3,5a 3,5a 1,1c 

32 2,8a 2,9a 3,9a 3,0a 2,0a 

Manchas Escuras 

5 0,1a 0,0a 0,1a 0,1a 0,0a 

20 0,2a 0,2a 0,6a 0,3a 0,7a 

26 0,3a 0,4a 0,1a 0,2a 0,1a 

32 1,1a 0,7ab 0,5ab 0,7ab 0,1b 

Desidratação 

5 0,0a 0,0a 0,0a 0,0a 0,0a 

20 0,2a 0,2a 0,3a 0,3a 0,3a 

26 0,7b 2,0ab 0,5b 1,7ab 2,4a 

32 5,5a 4,4ab 2,2c 3,3bc 2,8c 

Podridão 

5 0,0a 0,0a 0,0a 0,0a 0,0a 

20 0,1a 0,1a 0,1a 0,0a 0,1a 

26 0,0b 0,9ab 0,1b 1,5a 0,1b 

32 5,5a 4,7ab 0,9d 3,3c 4,1bc 

Intenção de Compra 

5 6,1a 6,7a 6,7a 6,5a 6,6a 

20 6,4a 7,6a 6,4a 6,6a 8,6a 

26 9,0a 4,9c 6,4bc 4,6c 7,8ab 

32 0,3d 0,9cd 6,6a 3,1bc 3,5b 

Linhas seguidas pela mesma letra em cada dia de análise não diferiram significativamente 609 

para o teste de tukey a 5% de significancia 610 

 611 

 612 
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Tabela 2 – Caracterização sensorial do sabor do tratamento Controle 613 

Dias 

Atributos 

G. doce G. ácido S. Característico Adstringência Suculência 

5 0,35 8,94 3,51 8,05 1,51 

20 1,95 7,57 7,22 5,78 2,59 

26 6,62 2,36 7,18 0,63 7,92 

32 2,21 0,49 1,58 0,21 7,48 

 614 

Tabela 3 – Análise sensorial de Sabor de mangas ‘Tommy Atkins’ armazenadas a 12ºC+1ºC 615 

e 80+2% U.R. por 20 dias e transferidas para temperatura ambiente (24+2°C e 75+4% U.R.) 616 

recobertas com FQ (fécula + quitosana); Q (quitosana); QED (quitosana + erva-doce); QO 617 

(quitosana + orégano) e sem recobrimento (controle-C). 618 

Atributos Dias 
Recobrimentos 

FQ Q QED QO C 

Gosto doce 

5 5,4 6,0 5,1 6,6* 5 

20 7,3* 6,9* 5,1 5,9 5 

26 4,4 2,6* 2,1* 3,0* 5 

32 5,3 5,1 3,6 6,4 5 

Gosto ácido 

5 5,0 4,4 5,1 4,9 5 

20 4,4 4,6 5,4 5,6 5 

26 6,4* 7,4* 8,0* 7,1* 5 

32 5,0 5,2 7,6* 6,3* 5 

Sabor Característico 

5 5,4 5,4 5,1 6,4* 5 

20 6,7* 4,6 5,3 4,7 5 

26 4,7 3,3* 2,7* 4,0 5 

32 5,7 4,8 3,8 6,2 5 

Adstringência 

5 5,6 4,6 4,6 4,6 5 

20 4,0 5,3 5,3 4,4 5 

26 6,1 6,7* 6,7* 6,7* 5 

32 5,1 7,0 7,0* 5,1 5 

Suculência 

5 5,6 5,6 5,7 6,3 5 

20 7,0* 5,1 5,3 5,4 5 

26 4,9 4,4 4,1 4,3 5 

32 5,3 5,0 5,0 5,7 5 

Numeros nas linhas com * são diferentes estatisticamente para o teste de Dunnett a 5% de 619 

sigificancia. 620 
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   Compostos Bioativos e Atividade Antioxidante de Mangas ‘Tommy Atkins’ da 1 

Produção Integrada Recobertas com Quitosana Associada a Óleos Essenciais e Fécula 2 

de Mandioca 3 

 4 

Luan Pedro de Melo Azerêdo, Silvanda de Melo Silva 5 

 6 

ABSTRACT 7 

O objetivo deste trabalho foi avaliar as mudanças nos compostos bioativos e a 8 

atividade antioxidante de mangas tratadas com recobrimentos biodegradáveis de quitosana 9 

associado a óleos essenciais e fécula de mandioca, armazenadas a 12ºC + 1ºC e 80 + 2% U.R. 10 

por 20 dias e transferidas para a condição ambiente (24 + 2°C e 75+4% U.R.). Os frutos 11 

foram tratados com os recobrimentos: controle (C); fécula de mandioca + quitosana (FQ); 12 

quitosana (Q); quitosana + óleo de erva-doce (QED) e quitosana + óleo de orégano (QO), 13 

sendo avaliados a cada 5 cinco dias durante a condição refrigerada e a cada três na condição 14 

ambiente. Foram determinados os teores de carotenóides e flavonóides da casca e polpa; 15 

clorofila total e antocianinas totais da casca; acido ascórbico da polpa; polifenóis extraíveis 16 

totais (PET); atividade antioxidante e o percentual de sequestro do radical DPPH (SR-DPPH). 17 

Os frutos com recobrimento FQ apresentaram os maiores teores de flavonóides e clorofila na 18 

casca durante a refrigeração, e maiores teores de carotenóides que os demais, excluindo o 19 

controle. A presença de fécula de mandioca contribuiu para o diferenciamento dos outros 20 

recobrimentos. Os QED e QO apresentaram menores teores de carotenóides e maiores teores 21 

de clorofila, respectivamente. A refrigeração manteve os teores de PETs e a atividade 22 

antioxidante das mangas em relação a condição ambiente. O recobrimento FQ apresentou o 23 

maior percentual de SR-DPPH na condição refrigerada, enquanto na condição ambiente o Q 24 

permaneceu com maior valor até o 29° dia.   25 

Keywords: Mangifera indica; antioxidante, recobrimentos, pós-colheita 26 
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1. INTRODUÇÃO 27 

O consumo de frutas tropicais está aumentando nos mercados nacionais e 28 

internacionais devido ao crescente reconhecimento do valor nutricional e terapêutico que tem 29 

(Rufino et al., 2010). O Brasil tem uma rica fonte de espécies frutíferas nativas e exóticas, que 30 

pode alcançar mercados especiais em que os consumidores estão interessados em fontes mais 31 

ricas de nutrientes capazes de manter a saúde e prevenir doenças degenerativas (Alves et al., 32 

2008). 33 

Espécies reativas de oxigênio podem ser importantes agentes causadores de um grande 34 

número de doenças humanas (Zulueta et al., 2007). Numerosos estudos epidemiológicos 35 

sugerem que dietas ricas em fitoquímicos e antioxidantes executam um papel protetor na 36 

melhoria da saúde e prevenção de doenças (Sultana et al., 2012). Componentes antioxidantes 37 

proporcionam uma proteção contra os radicais livres, os quais são produzidos pelo 38 

metabolismo aeróbio e têm sido fortemente associado com o risco reduzido de doenças 39 

crônicas, como doenças cardiovasculares, câncer, diabetes, doença de Alzheimer, cataratas e 40 

relacionadas com ao aumento da idade funcional, além de outros benefícios de saúde (Zulueta 41 

et al., 2007). Assim, certas quantidades de antioxidantes exógenos são constantemente 42 

exigidas para manter um nível adequado de antioxidantes, a fim de equilibrar o a quantidade 43 

de oxigênio reativo (Ma et al., 2011). 44 

Entre os compostos atioxidantes, os compostos polifenólicos (ácidos fenólicos e 45 

flavonóides) são os principais fitoquímicos responsáveis pela atividade antioxidante de frutas 46 

e hortaliças (Kim et al., 2007), com potencial de prevenção de doenças (Ma et al., 2011). Nos 47 

seres humanos, os carotenóides exercem efeitos protetores contra alguns tipos de canceres, 48 

degeneração macular, e doenças do coração. Alguns carotenóides, como o β-caroteno, 49 

também são precursores da vitamina A (ORNELAS-PAZ et al., 2010). 50 

A manga pode ser considerada uma boa fonte de antioxidantes dietéticos, tais como o 51 

ácido ascórbico, os carotenóides e compostos fenólicos (Ma et al., 2011). A cultivar ‘Tommy 52 
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Atkins’ responde por 80% dos plantios de manga no Brasil em função de sua maior 53 

resistência a pragas e doenças, e por apresentar maior conservação pós-colheita. Possui 54 

coloração avermelhada na casca, um requisito fundamental para a exportação (FONSECA et 55 

al., 2006). Essa cultivar apresenta características de sazonalidade bem específicas, marcadas 56 

pela concentração da oferta no período outubro/ janeiro, e de escassez entre fevereiro/ 57 

setembro (AGRIANUAL, 2012).  58 

O Brasil tem hoje uma área plantada de 40,4 mil ha de frutas sob o Sistema de 59 

Produção Integrada, onde só no Vale do Submédio São Francisco são 23.000 ha, dos quais 60 

10.900 ha com a cultura da mangueira, correspondendo a 47% da área total sob o referido 61 

sistema (LOPES et al., 2009). Mas requer técnicas que permitam maior vida útil e preservação 62 

dos componentes de sua qualidade. 63 

Métodos para estender a vida útil pós-colheita de frutas frescas têm incluído redução 64 

da temperatura de armazenamento, atmosferas modificadas e controlada e recobrimento (Kim 65 

et al., 2007). Neste sentido, o recente interesse em produzir filmes comestíveis e / ou 66 

biodegradáveis a partir de matérias-primas naturais tem sido atribuída a preocupações sobre o 67 

meio ambiente e a necessidade de reduzir a quantidade de embalagem descartável, bem como 68 

a demanda do consumidor para a melhoria da qualidade e segurança alimentar do produto 69 

(Moradi et al., 2012). 70 

Uma das características dos recobrimentos comestíveis é a de que ele pode ser usado 71 

como um veículo para a incorporação de ingredientes funcionais, tais como antioxidantes, 72 

sabores, cores, agentes antimicrobianos (óleos essenciais) e nutracêuticos (Diab et al., 2001; 73 

Moradi et al., 2012). 74 

Este trabalho teve o objetivo avaliar as mudanças nos compostos bioativos e a 75 

atividade antioxidante de mangas tratadas com recobrimentos biodegradáveis de quitosana 76 

associado a óleos essenciais e fécula de mandioca, armazenadas a de 12+1°C por 20 dias e 77 

transferidas para condição ambiente por mais 12 dias. 78 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 79 

2.1. Material vegetal 80 

Mangas da cultivar ‘Tommy Atkins’, oriundas de empresa exportadora de mangas que 81 

adota o sistema de produção integrada, localizada no município de Petrolina – PE, foram 82 

colhidas no período da manhã, adotando os procedimentos de Boas Práticas Agrícolas (LIMA 83 

et al., 2012), sendo acondicionadas e transportadas em caixas plásticas revestidas com papel 84 

manteiga para minimizar os danos físicos. Os frutos foram levados para o Laboratório de 85 

Biologia e Tecnologia Pós-Colheita (LBTPC) do Centro de Ciências Agrárias da 86 

Universidade Federal da Paraíba, Campus II, Areia-PB. 87 

2.2. Recobrimentos biodegradáveis 88 

A quitosana foi adquirido da empresa POLYMAR CIÊNCIA E NUTRIÇÃO S/A 89 

(Fortaleza, Ceará, Brasil) tendo 95% de granulometria com 80 mesh e grau de desacetilação 90 

de 86,6%. A fécula de mandioca foi produzida no LBTPC, a partir de raizes da variedade 91 

‘Cedinha’. A mandioca foi lavada com água corrente, descascada com facas de aço inox 92 

sanificadas, trituradas com liquidificador. O material triturado foi lavado varias vezes com 93 

água destilada para extrair a fécula através de tecido virgem, sendo em seguida posta para 94 

decantar sob refrigeração a 12°C por 12 horas. O material sólido foi peneirado, para facilitar a 95 

secagem, que foi realizada em estufa a 40°C por 12 horas, obtendo uma umidade de 20%. 96 

2.3. Óleos essenciais 97 

Os óleos essenciais de erva-doce e orégano foram obtidos na empresa Ferquima Ind. e 98 

Com.. Ltd. (Vargem Grande Paulista, São Paulo, Brasil). 99 

2.4. Preparo dos recobrimentos  100 

A solução de fécula de mandioca foi preparada na concentração de 2 e 3% (p/v) 101 

considerando a umidade residual da fécula (CASTRICINI; CONEGLIAN; DELIZA, 2012; 102 

LIMA et al., 2012) através de geleificação do amido, que consistiu no aquecimento da solução 103 

até a temperatura de 70°C, sob constante agitação, sendo posteriormente resfriada para o 104 
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recobrimento nos frutos. A solução de quitosana foi preparado na concentração de 2% (p/v) 105 

(WANG et al., 2007; ZHU et al., 2008) em solução de ácido acético glacial a 1% e sob 106 

agitação por 2 horas até sua completa homogeneização.  107 

Para a incorporação de óleos essenciais aos recobrimentos, foi utilizado 9 mL do óleo 108 

de erva-doce para cada litro de solução de quitosana (erva-doce a 0,9%) (TORRES, 2010) e 5 109 

mL de óleo de orégano para cada litro de solução de quitosana correspondente a 110 

concentrações de 0,5% (SANTOS et al., 2012). Antes da incorporação os óleos essenciais 111 

foram misturados a Tween 40 (0,1% mL.L-1) e glicerol (1,5% mL.L-1), sendo o primeiro 112 

utilizado para melhorar a homogeneização dos óleos e o segundo com a finalidade de 113 

maximizar as propriedades de plastificação. 114 

2.4. Sanificação e aplicação dos recobrimentos 115 

Os frutos foram sanificados com solução de hipoclorito de sódio a 100 mg.L-1, por 3 116 

minutos. Após secagem sob condição ambiente, os frutos foram separados para aplicação dos 117 

recobrimentos. Os tratamentos foram: controle (C), sem recobrimentos; fécula de mandioca a 118 

2% + quitosana a 2% (FQ); quitosana a 2% (Q); quitosana a 2% + óleo de erva-doce a 0,9% 119 

(QED) e quitosana a 2% + óleo de orégano a 0,5% (QO). Todos os frutos foram imersos por 120 

30 segundos e postos para secar sobre telas de aço inox sob condições ambiente com auxilio 121 

de ventilador. Após a secagem dos recobrimentos, os frutos foram acondicionados em 122 

bandejas de poliestireno expandido, e armazenados a 12+1ºC e 80 + 2% U.R. por 20 dias e 123 

posteriormente, transferidos para condição ambiente (24+2°C e 75+4% U.R) por mais 12 124 

dias. Os frutos foram avaliados quanto a atributos físicos e físico-químicos, a cada cinco dias 125 

durante o armazenamento refrigerado e após transferência para a condição ambiente, a cada 126 

três dias. 127 

2.5. Avaliação de compostos bioativos  128 

O ácido ascórbico (mg.100g
-1

) foi  determinado por titulometria, utilizando-se solução 129 

de DFI (2,6-dicloro-fenol-indofenol 0,002%) em 50 mL de ácido oxálico 0,5% conforme 130 
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Strohecker e Henning (1967). A clorofila total (mg.100g
-1

) foi determinado na casca das  131 

mangas, por espectrofotometria a 652 nm, de acordo com Engel e Poggiani (1991). Os 132 

carotenóides totais (µg.g
-1

) da casca e polpa foi determinado na por espectrofotometria a 450 133 

nm, conforme Higby (1962), através da fórmula:   134 

Carotenóides totais (µg.g
-1

) =  [(A450 x 100)/(250 x L x W)]  x  100,  135 

Onde: A450 = absorbância; L = largura da cubeta em cm; W = quociente entre a massa da 136 

amostra original em gramas e o volume final da diluição em mL; 137 

Flavonóides amarelos (mg.100g
-1

) determinado na casca e na polpa e antocianinas 138 

(mg.100g-1) da casca foram determinados por espectrofotometria a 374 e 535nm 139 

respectivamente, seguindo a metodologia de  Francis (1982).  140 

2.7. Polifenóis Extraíveis Totais (PETs) e Atividade Antioxidante (AA) 141 

Obtenção do extrato para determinação dos PETs e AA foi obtido conforme 142 

metodologia descrita por Larrauri et al. (1997) com adaptações dos volumes. Pesou-se 1g de 143 

polpa, onde foi adicionando 4 mL de metanol 50%, deixando descansar por 1 hora para  144 

extração e centrifugado por 15 minutos em 15.000 rpm. O sobrenadante foi transferido para 145 

tubo de ensaio graduado.  Ao resíduo foi adicionado 4 mL de acetona 70%, deixando-se 146 

extrair por 1 hora, sendo centrifugado por 15 minutos em 15.000 rpm. O sobrenadante foi 147 

retirado e adicionado ao primeiro sobrenadante, completando o volume para 10 mL com água 148 

destilada. Todo procedimento foi realizado no escuro.  149 

Determinação dos PETs (mg.100g
-1

) foi realizada de acordo com  Larrauri et al. (1997). 150 

A Atividade Antioxidante (g polpa. gDPPH
-1

) foi determinada através da captura do radical 151 

livre DPPH (1,1-diphenil-2-picrilhidrazil), segundo Rufino et al. (2010). A partir do extrato 152 

obtido para a determinação de polifenóis extraíveis totais, foram preparadas três diluições 153 

(200, 600 e 1000 µL.mL
-1

), em triplicata, determinadas por testes prévios, tendo como base a 154 

curva padrão do DPPH. As diluições foram incubadas a temperatura ambiente, ao abrigo da 155 

luz, por 60 minutos, sendo esse tempo, determinado previamente por cinética, onde tomou-se 156 
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como base a estabilização do declínio de absorbância. Para calcular a AA (g polpa.g DPPH
-1

), 157 

foi determinada a equação da reta a partir da absorbância das três diluições, na qual foi 158 

substituída a absorbância equivalente a 50% da concentração do DPPH (Abs. Inicial do 159 

controle/2), estimando-se a quantidade da polpa de manga necessária para reduzir em 50% a 160 

concentração inicial do radical DPPH (EC 50). A formula utilizada para calcular a AA foi:  161 

AA (gFruta.gDPPH
-1

)
 
= (EC50 (mg/L)/1.000 x 1)/g DPPH 162 

Foi verificado também a porcentagem de sequestro de radical DPPH (SR-DPPH), 163 

através a formula (Robles-Sánchez et al., 2013): 164 

SR-DPPH (%): [(AbsC-AbsA)/AbsC] x 100 165 

AbsC: Absorbância do Controle 166 

AbsA: Absorbância da Amostra 167 

2.8. Análise estatística 168 

O delineamento foi inteiramente casualizado em esquema fatorial 5x2, correspondente 169 

a cinco recobrimentos e duas condições de armazenamento. A análise estatística considerou o 170 

aninhamento dos dias de armazenamento dentro de cada ambiente, e a interação entre 171 

recobrimentos com os dois ambientes. Os resultados foram submetidos à ANOVA, avaliando-172 

se a significância pelo teste F, a 5% de probabilidade, o efeito dos dias de armazenamento foi 173 

avaliado mediante análise de regressão polinomial, para ambientes e recobrimentos, 174 

determinado as curvas e equações de regressão, com os respectivos coeficientes. 175 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 176 

3.1. Os compostos bioativos  177 

 O recobrimento FQ manteve os teores mais elevados de flavonoides amarelos, durante 178 

o armazenamento refrigerado, apresentando aumento no 5° dia de armazenamento (Figura 1). 179 

A polpa apresentou teores inferiores quando comparados à casca, que aumentaram durante o 180 

armazenamento refrigerado (valor médio de 7,0 mg.100g
-1

) e sofreram declínio quando 181 
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transferidos para ambiente a 24°C, independente dos recobrimentos, até o valor médio de 1,6 182 

mg.100g
-1

. 183 

 Torres (2010), ao estudar os teores de flavonoides amarelos da casca e polpa mangas 184 

‘Tommy Atkins’ recobertas com fécula de mandioca associada à erva-doce, também observou 185 

aumento nos primeiros dias de armazenamento e posterior diminuição dos teores da casca. O 186 

autor observou maior aumento de flavonóides (4,73 mg.100g
-1

) da polpa no 20° dia de 187 

armazenamento, similar ao observado neste trabalho, seguido de declínio. Palafox-Carlos et 188 

al. (2012), ao estudar mangas ‘Ataulfo’ em diferentes estádios de maturação, verificaram que, 189 

no estádio maduro, os teores de flavonóides totais chegam a 8,5 mg.100g
-1

, valor próximo ao 190 

obtido para mangas do recobrimento Q, ao 20° dia de armazenamento. 191 

Assim como para flavonoides amarelos, os teores de carotenóides da polpa foram bem 192 

menos (Figura 2). A temperatura refrigerada foi determinante no retardo do aumento dos 193 

teores de carotenóides tanto na casca como na polpa durante os 20 primeiros dias. Durante a 194 

refrigeração, o teor de carotenoides da casca dos frutos teve pouca variação. Porém, ao serem 195 

transferidos para a condição ambiente, observou-se súbito aumento, principalmente para o C, 196 

ficando o recobrimento QED com menor teor 104,1 μg.g-1. Para a polpa das mangas, a 197 

temperatura baixa retardou o aumento da síntese dos carotenoides, ocorrendo até diminuição 198 

em alguns tratamentos, com exceção para FQ e QED (9,5 e 9,0 μg.g
-1

, respectivamente). Ao 199 

serem transferidos para a condição ambiente, os frutos tiveram aumento dos teores de 200 

carotenoides da polpa, seguindo a tendência da casca, tendo os recobrimentos C e FQ 201 

apresentado os maiores valores até o 29° dia, mas com teores semelhantes em todos os 202 

tratamentos no último dia de armazenamento.  203 

Ajila and Prasada Rao (2008) encontraram variações nos teores de carotenóides da 204 

casca de mangas de 194 a 436 μg.g
-1 

no estádio maduro. Esses valores são bem mais elevados 205 

que o apresentado pelo recobrimento QED. Como o uso de recobrimento diminui a atividade 206 
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respiratória dos frutos, fazendo com que as reações metabólicas ocorram mais lentamente, o 207 

surgimento de pigmentos na casca também ocorre tardiamente (Castricini et al., 2009). 208 

Em mangas cultivar ‘Tommy Atkins’ valores de 25 a 28,13 μg.g
-1 

de carotenóides 209 

foram reportados na polpa (Melo and Araújo, 2011; Ribeiro et al., 2007), valor aproximado ao 210 

dos recobrimentos, ao 23° dia. Srinivasa et al. (2002), ao estudarem o uso de filmes de 211 

quitosana em mangas ‘Alphonso’ armazenadas em temperatura ambiente, verificaram que o 212 

filme de quitosana retardou o aparecimento dos carotenóides e, nos frutos controle os teores 213 

foram acima de 90 μg.g
-1 

no 12° dia, naqueles recobertos com quitosana o teor foi de 72,80 214 

μg.g
-1

, no último dia de armazenamento. 215 

O teor de antocianinas na casca praticamente se manteve constante durante todo o 216 

armazenamento (Figura 3A). A clorofila foi degradada ao longo do armazenamento, em 217 

ambas condições (Figura 3B). Os recobrimentos apresentaram variações nos seus teores 218 

durante o armazenamento, entretanto durante a condição ambiente o FQ permaneceu com 219 

teores mais levados por mais tempo enquanto no C os teores foram mais baixos. Ao serem 220 

transferidos para a condição ambiente, o C sofreu diminuição mais acentuada do teor de 221 

clorofila, enquanto nos frutos com recobrimentos os teores se mantiveram durante os últimos 222 

dias de armazenamento. Esse retardo na degradação influenciou o aparecimento ou exposição 223 

dos carotenóides. 224 

Os teores de antocianinas na casca de mangas registrados na literatura variam de 1,6 a 225 

5,65 mg.100g
-1

, valores que concordam com os verificados neste experimento (Ajila and 226 

Prasada Rao, 2008; Dorta et al., 2012). 227 

Srinivasa et al. (2002) observaram que a clorofila da casca da manga ‘Alphonso’ 228 

sofreu degradação mais acentuada no controle enquanto o recobrimento com filme de 229 

quitosana retardou esse efeito. Mangas da variedade ‘Tainong’, tratadas com quitosana 230 

associada a compostos fenólicos de chá, retardaram o desaparecimento da clorofila em 3,8 e 231 

7,7 vezes em relação aos recobrimentos controle e quitosana, respectivamente (Wang et al., 232 
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2007). Hong et al. (2012) observaram que o recobrimento de quitosana a 2% retardou a 233 

degradação de clorofila de goiabas ‘Pearl’. Pimentões recobertos com quitosana e óleo 234 

essencial de canela apresentaram os maiores teores de clorofila durante todo armazenamento 235 

(Xing et al., 2011). 236 

O teor ácido ascórbico aumentou durante a condição refrigerada em todos os 237 

recobrimentos, atingindo valor médio de 5,6 mg.100g
-1 

ao 20° dia (Figura 4). Os frutos 238 

transferidos para a condição ambiente tiveram leve diminuição, com exceção daqueles com 239 

recobrimento QO, que chegou ao último dia de armazenamento com teor de 5,3 mg.100g
-1

. 240 

 Alguns trabalhos relatam que o uso de recobrimentos biodegradáveis à base de fécula 241 

de mandioca e quitosana conservaram os teores de ácido ascórbico em mangas, cenouras e 242 

jujuba (Ziziphus jujuba) (Chien et al., 2007; Zhu et al., 2008; Simões et al., 2009; Xing et al., 243 

2011; Lima et al., 2012). 244 

3.2. Polifenóis Extraíveis Totais (PET) e Atividade Antioxidante (AA)  245 

Os teores de Polifenóis Extraíveis totais (PETs) aumentaram nos primeiros 5 e 10 dias 246 

na condição refrigerada (Figura 5). O recobrimento FQ promoveu maiores teores 247 

inicialmente, diminuindo, em seguida, até o dia 20. Quando os frutos foram transferidos para 248 

a condição ambiente, os recobrimentos mantiveram os teores de PET até o 29° dia; ficando, 249 

nesse período, os frutos do recobrimento Q com teores mais elevados. No último dia de 250 

armazenamento, os frutos apresentaram os menores tores de PET. 251 

Estudos recentes mostram que os teores de PETs variam de 8,71 a 193,36 mg.100g
-1

 252 

entre as variedades de manga (Ma et al., 2011; Patthamakanokporn et al., 2008). Outros 253 

estudos mostram que os teores de PETs variam entre os estádios de maturação. Palafox-carlos 254 

et al. (2012), ao estudarem a atividade antioxidante em diferentes estágios de maturação de 255 

mangas ‘Ataulfo’, observaram que o conteúdo de PET cresceu até o estádio três, ocorrendo 256 

diminuição no estádio quatro (aproximadamente 175
 
e 140 mg.100g

-1
, respectivamente). 257 

Ribeiro et al. (2007) estudaram os teores PET em diferentes cultivares de mangas, observando 258 
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valores próximo a 48 mg.100g
-1

 na cultivar ‘Tommy Aatkins’, que apresentou o menor valor 259 

entre as variedade estudadas.   260 

Torres (2010) observou diminuição do teor dos PETs, seguido de aumento em mangas 261 

‘Tommy Atkins’ tratadas com fécula de mandioca associada a óleo essencial de erva-doce 262 

(ED). Os frutos apresentaram valores mínimos no 15° e 20° dia de armazenamento, sendo 263 

aqueles submetidos ao tratamento com ED os que registraram o menor conteúdo (23,92 264 

mg.100g
-1

), enquanto entre os demais tratamentos não se constatou diferença significativa, 265 

assumindo valor médio de 40,68 mg.100g
-1

. 266 

Em nêspera tratada com quitosana, o teor dos PETs aumentou durante o 267 

armazenamento a (7ºC). A manutenção dos teores de PET foi proporcional à concentração de 268 

quitosana, sendo o tratamento com 0,75% o que resultou em maior conteúdo, ao 28° dia de 269 

armazenamento (Ghasemnezhad et al., 2011). 270 

 A atividade antioxidante das mangas aumentou durante a condição refrigerada com a 271 

diminuição da taxa de EC50, sendo que 5° e 10° dia foram os que apresentaram a maior 272 

atividade, com diminuição para o recobrimento Q, ao 20° dia (Figura 6A). Na condição 273 

ambiente, os tratamentos mantiveram a atividade antioxidante até o 29° dia. No último dia de 274 

armazenamento, todos os tratamentos diminuíram sua atividade antioxidante, pois a taxa de 275 

EC50 se elevou. 276 

Durante a condição refrigerada, o recobrimento FQ apresentou a maior capacidade de 277 

sequestrar radicais livres, com destaque para o 5° dia de armazenamento, atingindo 30%, 278 

entretanto diminuiu nos períodos seguintes (Figura 6B). Os recobrimentos Q e QO 279 

aumentaram essa porcentagem durante a condição refrigerada, atingindo valores máximo de 280 

23 e 20%, no 15° e 20° dia, respectivamente. Quando transferidos para a condição ambiente 281 

os recobrimentos apresentaram oscilações durante o armazenamento. Os recobrimentos Q e 282 

QED tiveram um pico de 20% de SR-DPPH, ao 26°dia, porém ocorreu diminuição nos dias 283 

subsequentes para todos os recobrimentos, atingindo média de 15% de SR-DPPH. 284 
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 Mangas da variedade ‘Tommy Atkins’ tendem a diminuir a sua taxa de EC50 com o 285 

avanço da maturação, variando de 235,79 mg.L
-1

,  no estádio verde a 385,36 mg.L
-1 

no estádio 286 

maturo  (Azevedo, 2006). O uso da refrigeração e recobrimentos biodegradáveis associados a 287 

óleos essenciais podem manter e/ou até reduzir a taxa de EC50 (Torres, 2010).  288 

A capacidade antioxidante tem sido utilizada para avaliar o estado de potencial 289 

antioxidante do tecido, o que é uma função do tipo e da quantidade de compostos bioativos 290 

presentes (Robles-sánchez et al., 2013). Em pesquisas recentes com mangas da variedade 291 

‘Irwin’ em diferentes estádios, mostraram valores abaixo de 20% de SR-DPPH para mangas 292 

maduras (Kim et al., 2010). Já em mangas minimamente processadas da cultivar Kent, o uso 293 

de recobrimento à base de alginato associado a substancias anti-escurecimento mantém a 294 

porcentagem de SR-DPPH entre 80 e 60% enquanto os tratamentos com apenas alginato e o 295 

controle oscilam a valores próximos a 40% (Robles-sánchez et al., 2013). Mangas ‘Tommy 296 

Atkins’ minimamente processadas tradadas com radiação em diferentes períodos de exposição 297 

apresentou valores crescentes de SR-DPPH, sendo que os frutos submetidos a maior 298 

exposição de radiação tiveram maior valor e o controle (sem exposição) obteve o menor, 56 e 299 

50% de SR-DPPH respectivamente (González-Aguilar et al., 2007). 300 

4. CONCLUSÃO 301 

O recobrimento FQ apresentou os maiores teores de flavonoides, de e clorofila na 302 

casca e percentual de SR-DPPH durante a condição refrigerada, e os maiores teores de 303 

carotenóides em relação aos demais recobrimentos, excluindo o controle. A presença de 304 

fécula de mandioca contribuiu para o diferenciamento dos outros recobrimentos. Os QED e 305 

QO apresentaram menores teores de carotenóides e maiores teores de clorofila 306 

respectivamente. A refrigeração manteve os teores de PETs e a atividade antioxidante das 307 

mangas em relação a condição ambiente. Na condição ambiente, o recobrimento Q manteve 308 

maior percentual de SR-DPPH até o 29° dia. Fazem-se necessários estudos sobre a ação da 309 
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quitosana na mudança de pigmentação e a atividade antioxidante das cascas de mangas 310 

‘Tommy Atkins’ durante o amadurecimento. 311 
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GRÁFICOS: 409 

410 

 411 

Figura 1. Teor de Flavonoides totais da casca (A) e polpa (B) de mangas ‘Tommy Atkins’ 412 

armazenadas a 12ºC + 1ºC e 80 + 2% U.R. por 20 dias e transferidas para temperatura 413 

ambiente (24 + 2°C e 75+4% U.R.) recobertas com FQ (Fécula + Quitosana); Q (Quitosana); 414 

QED (Quitosana + Erva-doce); QO (Quitosana + Orégano) e sem recobrimento (Controle). 415 

 416 

A 

B 



110 

 

417 

 418 

Figura 2. Teor de carotenoides da casca (A) e polpa (B) (μg.g
-1

) de mangas ‘Tommy Atkins’ 419 

armazenadas a 12ºC + 1ºC e 80 + 2% U.R. por 20 dias e transferidas para temperatura 420 

ambiente (24 + 2°C e 75+4% U.R.) recobertas com FQ (Fécula + Quitosana); Q (Quitosana); 421 

QED (Quitosana + Erva-doce); QO (Quitosana + Orégano) e sem recobrimento (Controle). 422 

 423 

 424 

 425 
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426 

 427 

Figura 3. Teor de antocianinas Totais (A) e clorofila Total (B) da casca de mangas ‘Tommy 428 

Atkins’ armazenadas a 12ºC + 1ºC e 80 + 2% U.R. por 20 dias e transferidas para temperatura 429 

ambiente (24 + 2°C e 75+4% U.R.) recobertas com FQ (Fécula + Quitosana); Q (Quitosana); 430 

QED (Quitosana + Erva-doce); QO (Quitosana + Orégano) e sem recobrimento (Controle). 431 

 432 
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 441 

Figura 4. Teor de ácido ascórbico de mangas ‘Tommy Atkins’ armazenadas a 12ºC + 1ºC e 442 

80 + 2% U.R. por 20 dias e transferidas para temperatura ambiente (24 + 2°C e 75+4% U.R.) 443 

recobertas com FQ (Fécula + Quitosana); Q (Quitosana); QED (Quitosana + Erva-doce); QO 444 

(Quitosana + Orégano) e sem recobrimento (Controle). 445 

 446 

 447 

Figura 5. Teor de Polifenóis Extraíves Totais de mangas ‘Tommy Atkins’ armazenadas a 448 

12ºC + 1ºC e 80 + 2% U.R. por 20 dias e transferidas para temperatura ambiente (24 + 2°C e 449 

75+4% U.R.) recobertas com FQ (Fécula + Quitosana); Q (Quitosana); QED (Quitosana + 450 

Erva-doce); QO (Quitosana + Orégano) e sem recobrimento (Controle). 451 
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452 

 453 

Figura 6. Atividade Antioxidante Total (A) EC50 (gPolpa.gDPPH
-1

)  e Sequestro do Radical 454 

DPPH (%) (B) de mangas ‘Tommy Atkins’ armazenadas a 12ºC + 1ºC e 80 + 2% U.R. por 20 455 

dias e transferidas para temperatura ambiente (24 + 2°C e 75+4% U.R.) recobertas com FQ 456 

(Fécula + Quitosana); Q (Quitosana); QED (Quitosana + Erva-doce); QO (Quitosana + 457 

Orégano) e sem recobrimento (Controle). 458 

 459 
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Compostos Bioativos e Atividade Antioxidante de Mangas ‘Tommy Atkins’ da 1 

Produção Integrada Recobertas com Fécula de Mandioca Associadas a Óleos 2 

Essenciais e Quitosana 3 

 4 

Luan Pedro Melo Azerêdo, Silvanda de Melo Silva 5 

 6 

ABSTRACT 7 

Este trabalho teve o objetivo de estudar os compostos bioativos e a atividade antioxidante de 8 

mangas tratadas com recobrimentos biodegradáveis de fécula de mandioca associada a óleos 9 

essenciais e quitosana associado, armazenadas a 12ºC + 1ºC e 80 + 2% U.R. por 20 dias e 10 

transferidas para a condição ambiente (24 + 2°C e 75+4% U.R.). Controle (C); fécula de 11 

mandioca (F); fécula de mandioca + erva-doce (FED); fécula de mandioca + orégano (FO) e 12 

fécula de mandioca + quitosana (FQ), sendo avaliados a cada 5 cinco dias durante a condição 13 

refrigerada e a cada três na condição ambiente. Foram determinados os teores de carotenóides 14 

e flavonóides da casca e polpa; clorofila total e antocianinas totais da casca; acido ascórbico 15 

da polpa; polifenóis extraíveis totais (PET); atividade antioxidante e o percentual de sequestro 16 

do radical DPPH (SR-DPPH). Os recobrimentos com quitosana retardaram o aparecimento 17 

dos carotenoides e a degradação da clorofila em relação aos frutos tratados com fécula e 18 

controle. Sob refrigeração os teores de PETs aumentaram apenas nos primeiros dias. Para 19 

atividade antioxidante o aumento ocorreu em condição ambiente. O recobrimento FO 20 

permitiu maior percentual de sequestro do radical DPPH (SR-DPPH) em relação aos demais.   21 

KEYWORDS: ‘Tommy Atkins’; recobrimentos; antioxidante; pós-colheita e conservação 22 

 23 

1. INTRODUÇÃO 24 

 O aumento no consumo de frutas e hortaliças tem sido associado à presença de 25 

compostos capazes de prevenir a ocorrência de doenças degenarativas. Tais efeitos protetores 26 
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estão parcialmente associados à presença de compostos antioxidantes. Frutas de climas 27 

tropicais e subtropicais contêm diferentes componentes antioxidantes. (Ribeiro, Queiroz, 28 

Queiroz, Campos, & Sant'ana, 2007). 29 

Recentemente, compostos fenólicos e flavonóides tem despertado considerável 30 

interesse, por causar efeito benéfico à saúde humana. Eles têm demonstrado atividade 31 

antiviral, antialérgico, anti-inflamatório, anticancerígeno e antioxidante (Sultana, Hussain, 32 

Asif, & Munir, 2012). 33 

A manga é um dos frutos tropicais mais preferida em todo o mundo devido à sua cor 34 

atraente, aroma, sabor e teor de compostos bioativos (Robles-Sánchez, Rojas-Graü, 35 

Odriozola-Serrano, González-Aguilar, & Martin-Belloso, 2013). A fruta está se 36 

encaminhando para classificar-se como super fruta (Noratto, Bertoldi, Krenek, Talcott, 37 

Stringheta, & Mertens-Talcott, 2010), pois é considerada uma boa fonte de antioxidantes, tais 38 

como o ácido ascórbico, carotenóides e compostos fenólicos. Os polifenóis são substâncias 39 

naturais dos vegetais, e são compostos antioxidantes com o potencial de proteger o organismo 40 

de doenças (Ma, Wu, Liu, Yao, Wang, Zhan, et al., 2011). 41 

O Brasil tem hoje uma área plantada de 40,4 mil ha de frutas sob o Sistema de 42 

Produção Integrada, onde só no Vale do Submédio São Francisco são 23.000 ha, dos quais 43 

10.900 ha com a cultura da mangueira, correspondendo a 47% da área total sob o referido 44 

sistema (LOPES et al., 2009). 45 

O sistema de Produção Integrada de Manga apresenta uma série de vantagens 46 

competitivas em relação ao Sistema Convencional, como o controle de todas as atividades no 47 

manejo da cultura e a racionalização no uso dos agrotóxicos, assegurando qualidade e 48 

produtividade em uma base sustentável e possibilitando a rastreabilidade das frutas e a 49 

certificação da produção e do produto, com a obtenção de um selo de reconhecimento 50 

internacional (LOPES et al., 2009), aliado a preservação e melhoria da fertilidade do solo, a 51 

biodiversidade e a observação de critérios éticos e sociais (AGUIAR et al., 2005). 52 
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Recobrimentos biodegradáveis de frutos vêm sendo investigados nas últimas duas 53 

décadas, porque eles podem ser uma solução para a redução de resíduos de materiais plásticos 54 

de alimentos (Abdollahi, Rezaei, & Farzi, 2012). Sua aplicação no fruto forma uma película 55 

ao seu redor, agindo como barreira para trocas gasosas e perda de vapor d’água, modificando 56 

a atmosfera e retardando o amadurecimento (PEREIRA et al., 2006).  57 

A utilização de recobrimentos pode efetivamente retardar o amadurecimento e 58 

melhorar a qualidade pós-colheita de frutos (Castricini, Celi, Coneglian, & Vasconcellos, 59 

2009; Zhu, Wang, Cao, & Jiang, 2008). Esse efeito pode ser atribuído a suas propriedades de 60 

barreira adequada aos gases (Medeiros, Pinheiro, Carneiro-da-Cunha, & Vicente, 2012).  61 

Uma das características dos recobrimentos é que podem ser usado como veículo para a 62 

incorporação de ingredientes funcionais, tais como antioxidantes, sabores, cores, agentes 63 

antimicrobianos e nutracêuticos, a exemplo dos óleos essenciais (Diab, Biliaderis, 64 

Gerasopoulos, & Sfakiotakis, 2001; Moradi, Tajik, Razavi Rohani, Oromiehie, Malekinejad, 65 

Aliakbarlu, et al., 2012). 66 

A associação de recobrimentos com óleos essenciais é uma alternativa promissora na 67 

conservação pós-colheita de frutos e hortaliças (Lima, Silva, Rocha, Nascimento, & Ramalho, 68 

2012). Neste sentido, recobrimentos de quitosana contendo óleo de bergamota inibiu das taxas 69 

de respiração em uvas (Sánchez-González, Pastor, Vargas, Chiralt, González-Martínez, & 70 

Cháfer, 2011). 71 

As moléculas fenólicas presentes nós óleos essenciais de erva-doce e orégano tem 72 

demonstrado possuir potente atividade antioxidante (Ding, Chou, & Liang, 2010; Faudale, 73 

Viladomat, Bastida, Poli, & Codina, 2008; Hossain, Barry-Ryan, Martin-Diana, & Brunton, 74 

2011; Marino, Gala, Borbone, Zollo, Vitalini, Visioli, et al., 2007; Oktay, Gülçin, & 75 

Küfrevioğlu, 2003; Orhan, Belhattab, Şenol, Gülpinar, Hoşbaş, & Kartal, 2010; Parejo, 76 

Jauregui, Sánchez-Rabaneda, Viladomat, Bastida, & Codina, 2004; Singh, Maurya, 77 

DeLampasona, & Catalan, 2006). 78 
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Recobrimentos biodegradáveis têm a capacidade de retardar o amadurecimento de 79 

diversas frutas e óleos essenciais são substâncias ricas em compostos antioxidantes. Dessa 80 

foma, o uso combinado pode interferir na atividade antioxidante de frutos, tendo em vista que 81 

a presença dos compostos bioativos variam de acordo com a variedade (Ribeiro, Queiroz, 82 

Queiroz, Campos, & Sant'ana, 2007), o estadio de maturação (Palafox-Carlos, Yahia, Islas-83 

Osuna, Gutierrez-Martinez, Robles-Sánchez, & González-Aguilar, 2012); entre outros fatores. 84 

Com base no exposto, este trabalho teve o objetivo de determinar os teores de compostos 85 

bioativos e a atividade antioxidante de mangas recobertas com fécula de mandioca associado 86 

a óleos essenciais e quitosana, armazenadas a 12°C por 20 dias e, em seguida transferidas 87 

para condição ambiente por mais 12 dias. 88 

2. MATERIAL E MÉTODOS 89 

2.1. Material vegetal 90 

Mangas da cultivar ‘Tommy Atkins’, oriundas de empresa exportadora de mangas que 91 

adota o sistema de produção integrada, localizada no município de Petrolina – PE, foram 92 

colhidas no período da manhã, adotando os procedimentos de Boas Práticas Agrícolas (LIMA 93 

et al., 2012), sendo acondicionadas e transportadas em caixas plásticas revestidas com papel 94 

manteiga para minimizar os danos físicos. Os frutos foram levados para o Laboratório de 95 

Biologia e Tecnologia Pós-Colheita (LBTPC) do Centro de Ciências Agrárias da 96 

Universidade Federal da Paraíba, Campus II, Areia-PB.  97 

2.2. Recobrimentos biodegradáveis 98 

A quitosana foi adquirida da empresa POLYMAR CIÊNCIA E NUTRIÇÃO S/A 99 

(Fortaleza, Ceará, Brasil), tendo 95% de granulometria com 80 mesh e Grau de desacetilação 100 

de 86,6%. A fécula de mandioca foi produzida no LBTPC, a partir de raízes da variedade 101 

‘Cedinha’. A mandioca foi lavada com água corrente, descascada com facas de aço inox 102 

sanificadas e trituradas com liquidificador. O material triturado foi lavado varias vezes com 103 

água destilada para extrair a fécula através de tecido virgem, sendo, em seguida, posta para 104 
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decantar sob refrigeração a 12°C, por 12 horas. O material sólido foi peneirado para facilitar a 105 

secagem, que foi realizada em estufa, a 40°C, por 12 horas, obtendo umidade residual de 106 

20%. 107 

2.3. Óleos essenciais 108 

Os óleos essenciais de erva-doce e orégano foram obtidos na empresa Ferquima Ind. e 109 

Com.. Ltd. (Vargem Grande Paulista, São Paulo, Brasil). 110 

2.4. Preparo dos recobrimentos  111 

A solução de fécula de mandioca foi preparada na concentração de 2 e 3% (p/v) 112 

(CASTRICINI et al., 2012; LIMA et al., 2012) através de gelificação do amido, que consistiu 113 

no aquecimento da solução até a temperatura de 70°C, sob constante agitação, sendo 114 

posteriormente resfriada para o recobrimento nos frutos. A solução de quitosana foi preparado 115 

na concentração de 2% (p/v) (WANG et al., 2007; ZHU et al., 2008), em solução de ácido 116 

acético glacial a 1% e sob agitação por 2 horas até completa homogeneização.  117 

Para a incorporação de óleos essenciais aos recobrimentos, foi utilizado 9 mL de óleo 118 

de erva-doce para cada litro de solução de fécula de mandioca (erva-doce a 0,9%) (TORRES, 119 

2010) e 5 mL de óleo de orégano para a solução de fécula de mandioca, correspondente a 120 

concentrações de 0,5% (SANTOS et al., 2012). Os óleos essenciais foram misturados a 121 

Tween 40 (0,1% mL.L-1) e glicerol (1,5% mL.L-1), sendo o primeiro utilizado para melhorar 122 

a homogeneização dos óleos e o segundo com a finalidade de maximizar as propriedades de 123 

plastificação. 124 

2.5. Sanificação e aplicação dos recobrimentos 125 

Os frutos foram sanificados com solução de hipoclorito de sódio a 100 mg.L-1, por 3 126 

minutos. Após secagem sob condição ambiente, os frutos foram separados para aplicação dos 127 

recobrimentos. Os tratamentos foram: controle (C), sem recobrimentos; fécula de mandioca a 128 

3% (F); fécula a 3% + óleo de erva-doce a 0,9% (FED); fécula a 3% + óleo de orégano a 0,5% 129 

(FO) e fécula a 2% + quitosana a 2%.Todos os frutos foram imersos por 30 segundos e postos 130 
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para secar sobre telas de aço inox sob condições ambiente com auxilio de ventilador. Após a 131 

secagem dos recobrimentos, os frutos foram acondicionados em bandejas de poliestireno 132 

expandido, e armazenados a 12+1ºC e 80 + 2% U.R. por 20 dias e posteriormente, 133 

transferidos para condição ambiente (24+2°C e 75+4% U.R) por mais 12 dias. Os frutos 134 

foram avaliados quanto a atributos físicos e físico-químicos, a cada cinco dias durante o 135 

armazenamento refrigerado e após transferência para a condição ambiente, a cada três dias. 136 

2.6. Avaliação de compostos bioativos  137 

O ácido ascórbico (mg.100g-1) foi  determinado por titulometria, utilizando-se solução 138 

de DFI (2,6-dicloro-fenol-indofenol 0,002%) em 50 mL de ácido oxálico 0,5% conforme 139 

Strohecker e Henning (1967). A clorofila total (mg.100g-1) foi determinado na casca das  140 

mangas, por espectrofotometria a 652 nm, de acordo com Engel e Poggiani (1991). Os 141 

carotenóides totais (µg.g-1) da casca e polpa foi determinado na por espectrofotometria a 450 142 

nm, conforme Higby (1962), através da fórmula:   143 

Carotenóides totais (µg.g-1) =  [(A450 x 100)/(250 x L x W)]  x  100,  144 

Onde: A450 = absorbância; L = largura da cubeta em cm; W = quociente entre a massa da 145 

amostra original em gramas e o volume final da diluição em mL; 146 

Flavonóides amarelos (mg.100g-1) determinado na casca e na polpa e antocianinas 147 

(mg.100g-1) da casca foram determinados por espectrofotometria a 374 e 535nm 148 

respectivamente, seguindo a metodologia de  Francis (1982).  149 

2.7. Polifenóis Extraíveis Totais (PETs) e Atividade Antioxidante (AA) 150 

Obtenção do extrato para determinação dos PETs e AA foi obtido conforme 151 

metodologia descrita por Larrauri et al. (1997) com adaptações dos volumes. Pesou-se 1g de 152 

polpa, onde foi adicionando 4 mL de metanol 50%, deixando descansar por 1 hora para  153 

extração e centrifugado por 15 minutos em 15.000 rpm. O sobrenadante foi transferido para 154 

tubo de ensaio graduado.  Ao resíduo foi adicionado 4 mL de acetona 70%, deixando-se 155 

extrair por 1 hora, sendo centrifugado por 15 minutos em 15.000 rpm. O sobrenadante foi 156 
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retirado e adicionado ao primeiro sobrenadante, completando o volume para 10 mL com água 157 

destilada. Todo procedimento foi realizado no escuro.  158 

Determinação dos PETs (mg.100g-1) foi realizada de acordo com  Larrauri et al. 159 

(1997). A Atividade Antioxidante (g polpa. gDPPH-1) foi determinada através da captura do 160 

radical livre DPPH (1,1-diphenil-2-picrilhidrazil), segundo Rufino et al. (2010). A partir do 161 

extrato obtido para a determinação de polifenóis extraíveis totais, foram preparadas três 162 

diluições (200, 600 e 1000 µL.mL-1), em triplicata, determinadas por testes prévios, tendo 163 

como base a curva padrão do DPPH. As diluições foram incubadas a temperatura ambiente, 164 

ao abrigo da luz, por 60 minutos, sendo esse tempo, determinado previamente por cinética, 165 

onde tomou-se como base a estabilização do declínio de absorbância. Para calcular a AA (g 166 

polpa.g DPPH-1), foi determinada a equação da reta a partir da absorbância das três diluições, 167 

na qual foi substituída a absorbância equivalente a 50% da concentração do DPPH (Abs. 168 

Inicial do controle/2), estimando-se a quantidade da polpa de manga necessária para reduzir 169 

em 50% a concentração inicial do radical DPPH (EC 50). A formula utilizada para calcular a 170 

AA foi:  171 

AA (gFruta.gDPPH-1) = (EC50 (mg/L)/1.000 x 1)/g DPPH 172 

Foi verificado também a porcentagem de sequestro de radical DPPH (SR-DPPH), 173 

através a formula (Robles-Sánchez et al., 2013): 174 

SR-DPPH (%): [(AbsC-AbsA)/AbsC] x 100 175 

AbsC: Absorbância do Controle 176 

AbsA: Absorbância da Amostra 177 

2.8. Análise estatística 178 

O delineamento foi inteiramente casualizado em esquema fatorial 5x2, correspondente 179 

a cinco recobrimentos e duas condições de armazenamento. A análise estatística considerou o 180 

aninhamento dos dias de armazenamento dentro de cada ambiente, e a interação entre 181 

recobrimentos com os dois ambientes. Os resultados foram submetidos à ANOVA, avaliando-182 
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se a significância pelo teste F, a 5% de probabilidade, o efeito dos dias de armazenamento foi 183 

avaliado mediante análise de regressão polinomial, para ambientes e recobrimentos, 184 

determinado as curvas e equações de regressão, com os respectivos coeficientes.3. 185 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 186 

3.1. Compostos bioativos  187 

 As cascas apresentaram teores mais elevados de flavonóides em relação às polpas 188 

(Kim, Moon, Kim, Lee, Cho, Choi, et al., 2010) (Figura 1). Durante a condição refrigerada, os 189 

frutos que receberam o recobrimento FQ apresentaram o maior teor de flavonoides (75,9 190 

mg.100g
-1

), seguido pelo F (70,7 mg.100g
-1

) no 5° dia de armazenamento, e ao serem 191 

transferidos para a condição ambiente, o FQ permaneceu com teores mais elevados até 26° 192 

dia (Figura 1A). No último dia de armazenamento o recobrimento F apresentou o maior teor 193 

(45,8 mg.100g
-1

). Os flavonoides da polpa foram influenciados pela temperatura, aumentando 194 

até o 20° dia(Figura 1B). Ao serem transferidos para a condição ambiente, sofreram uma 195 

diminuição. 196 

Figura 1 197 

 Numa pesquisa sobre a atividade antioxidante da casca e polpa de mangas (Mangifera 198 

indica L.) ‘Irwin’, observou-se pouca diferença entre os flavonóides da casca verde para a 199 

madura (22,2 e 21,2 mg.g
-1 

respectivamente)
 
e diminuição dos flavonóides de 8,15 para 3,30 200 

mg.g
-1

 na polpa (Kim, et al., 2010). Sultana, Hussain, Asif, and Munir (2012) encontraram 201 

valores de 90,89 e 92,55 mg.g
-1 

em mangas ‘Langra e ‘Chonsa’ respectivamente. Mangas 202 

‘Ataulfo’ possuem teores de flavonóides na polpa próximo a 8,5 mg.100g
-1 

(Palafox-Carlos, 203 

Yahia, Islas-Osuna, Gutierrez-Martinez, Robles-Sánchez, & González-Aguilar, 2012), 204 

enquanto que mangas ‘Guifei’ apresentaram teores de flavonóides de 6,28 mg.100g
-1 

(Ma, et 205 

al., 2011). 206 

Os teores dos carotenóides da casca e polpa sofreram influência da temperatura, 207 

apresentando pouco crescimento durante a condição ambiente, porém ao serem transferido 208 
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para a condição ambiente os frutos estudados apresentaram um aumento nos seus teores de 209 

carotenóides (Figura 2). Os recobrimentos FED e FO apresentaram os maiores teores de 210 

carotenóides da casca no 29 e 32° dia respectivamente (Figura 2 A). A presença de óleos 211 

essenciais de erva-doce e orégano nos recobrimentos a base de fécula de mandioca 212 

influenciaram na produção de carotenóides das cascas, causando uma amadurecimento 213 

precosse. Os recobrimentos sem óleos essenciais (F e FQ) apresentaram menores teores de 214 

carotenóides quando comparados ao C, entretando o FQ apresentou o menor teor (184 215 

mg.100
-1

). A presença de quitosana fez com que o recobrimento FQ retardasse o surgimento 216 

dos carotenóides, provavelmente a atividade respiratória dos frutos foi reduzido devido a 217 

maior eficiencia do recobrimento produzido pela associação de fécula de mandioca e 218 

quitosana. Os carotenóides da polpa  (Figura 2 B) aumentaram seus teores ao serem 219 

transferidos para a condição ambiente, apresentando no 26° dia o maior valor com o 220 

recobrimento F (83,5 µg.g
-1

). 221 

Figura 2 222 

Recobrimentos biodegradáveis a exemplo de fécula de mandioca e quitosana, podem 223 

reduzir a permeabilidade ao gás da superfície do fruto, o que afeta o câmbio de gás durante 224 

respiração do fruto (PERDONES et al., 2012). Mamões (Carica papaya L.) ‘Golden’ tratados 225 

com fécula de mandioca a 3% retardaram o aparecimento dos carotenóides quando 226 

comparados com futos tratados com 1% e controle (Castricini, Celi, Coneglian, & 227 

Vasconcellos, 2009). Ajila and Prasada Rao (2008) verificaram que cascas de mangas 228 

‘Raspuri’ no estadio maduro apresenta valores de carotenóides em torno de 436 µg.g
-1

. Esse 229 

valor está bem acima ao encontrado pelos recobrimentos F e FQ.  Polpas de mangas 230 

(Mangifera indica L.) maduras apresentam variações de carotenóides de 9,8 a 58,1 µg.g
-1 

231 

(Bibi & Baloch, 2012; Varakumar, Kumar, & Reddy, 2011), concordando com os frutos 232 

durante a condição ambiente e no ultimo dia de armazenamento. 233 
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As antocianinas da casca apresentaram uma grande variação dos seus teores durante 234 

todo o armazenamento, entretanto apresentou maiores valores durante a condição refrigerada 235 

com os frutos recobertos com FQ e FO (Figura 3 A). O recobrimento F permaneceu com o 236 

menor teor de antocianinas durante a condição ambiente e o C o maior valor no 26° dia 237 

(3,1mg.100g
-1

). Morangos (Fragaria aranassa Duch.) recobertos com quitosana mantiveram 238 

o teores de antocianinas acima do controlo no final do armazenamento, enquanto que os frutos 239 

tratados com fécula de mandioca apresentaram valores bem abaixo (Garcia, Pereira, de Luca 240 

Sarantópoulos, & Hubinger, 2012; S. Y. Wang & Gao, 2012). Antocianinas da casca de 241 

mangas variam de 1,5 a 3,6 mg.100g
-1

 (Ajila & Prasada Rao, 2008; Dorta, Lobo, & González, 242 

2012). 243 

Figura 3 244 

A clorofila da casca apresentou uma diminuição mais acentuada no recobrimento 245 

FED, reforçando a tese de que o óleo essencial de erva-doce causou um amadurecimento 246 

precoce nos frutos, enquanto que o FQ conseguiu retardar a degradação da clorofila. Quando 247 

os frutos foram transferidos para a condição ambiente o FQ apresentou maiores valores em 248 

relação aos demais recobrimentos, e o C teve a maior perda de clorofila. 249 

Recobrimentos biodegradáveis a base de fécula de mandioca e quitosana 250 

proporcionam a diminuição de O2 e aumento de CO2 (Chiumarelli, Pereira, Ferrari, 251 

Sarantópoulos, & Hubinger, 2010; Sánchez-González, Pastor, Vargas, Chiralt, González-252 

Martínez, & Cháfer, 2011), retardando o desenvolvimento de pigmentos a exemplo dos 253 

carotenóides e da degradação de clorofila. Numa pesquisa em que se utilizou recobrimento de 254 

fécula de mandioca a 3%, demonstrou que a mesma retardou a degradação de clorofila de 255 

mamões ‘Golden’(Castricini, Celi, Coneglian, & Vasconcellos, 2009). 256 

Mangas (Mangifera indica L.) ‘Tainong’ e goiabas (Psidium guajava L.) ‘Pearl’ 257 

recobertas com quitosana a 2% e mangas ‘Alphonso’ armazenadas com filme de quitosana 258 

retardaram a degradação da clorofila em relação aos frutos não tratados (Hong, Xie, Zhang, 259 
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Sun, & Gong, 2012; Srinivasa, Baskaran, Ramesh, Prashanth, & Tharanathan, 2002; J. Wang, 260 

Wang, Jiang, & Zhao, 2007).  261 

 Os frutos avaliados quanto os teores de ácido ascórbico (Figura 4), aumentaram 262 

durante a condição refrigerada em todos os recobrimentos, alcançando no 20° dia valores de 263 

7,5 mg.100g
-1 

com o FED, entretanto todos os frutos tenderam a diminuir seus teores quando 264 

transferidos para a condição ambiente, com valores médios de 3,3 mg.100g
-1

.  265 

Figura 4 266 

Fécula de mandioca apresentou maior redução do ácido ascórbico em abacaxis 267 

(Ananas comosus L. Merril) minimamente processados em relação ao controle (Bierhals, 268 

Chiumarelli, & Hubinger, 2011). Em outra pesquisa utilizando recobrimento de fécula de 269 

mandioca associado à erva-doce, foi observado crescimento dos teores de ácido ascórbico até 270 

o último dia de armazenamento, em mangas ‘Tommy Atkins’ armazenadas a 10°C por 15 dias 271 

(Lima, Silva, Rocha, Nascimento, & Ramalho, 2012), já recobrimentos a base de quitosana 272 

preservam por mais tempo os teores de ácido ascórbico em mangas (Chien, Sheu, & Yang, 273 

2007; Zhu, Wang, Cao, & Jiang, 2008). 274 

3.2. Avaliação dos PETs e AA de mangas ‘Tommy Atkins’ 275 

 As mangas apresentaram uma diminuição dos polifenóis extraíveis toais (PETs) 276 

durante todo o armazenamento (Figura 5). Durante a condição refrigerada o FED apresentou 277 

os menores teores, chegando ao 20° dia com 20 mg.100g
-1

 de PETs. Quando os frutos foram 278 

transferidos para a condição ambiente, o recobrimento FO aumentou seus teores até o dia 29, 279 

atingindo um teor de 39,6 mg.100g
-1

. No último dia de armazenamento todos os 280 

recobrimentos diminuíram o seus teores de PETs. 281 

Figura 5 282 

Pesquisas com diferentes cultivares de mangas (Mangifera indica L.) maduras, 283 

mostraram uma variação dos PETs de 8,71 a 200 mg.100g
-1

 (Ma, et al., 2011; Ribeiro, 284 

Queiroz, Queiroz, Campos, & Sant'ana, 2007). Mangas ‘Tommy Atikins’ apresentam teores 285 
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próximos de 15,3 mg.100
-1 

‘Tommy Atkins’ (Noratto, Bertoldi, Krenek, Talcott, Stringheta, 286 

& Mertens-Talcott, 2010), enquanto que mangas ‘Kent’ minimamente processadas tratadas 287 

com alginato associado a antioxidante e armazenadas a 4°C por 12 dias apresentaram teores 288 

próximos a 80 mg.100
-1 

de PETs (Robles-Sánchez, Rojas-Graü, Odriozola-Serrano, González-289 

Aguilar, & Martin-Belloso, 2013). 290 

 A atividade antioxidante das mangas estudadas foi maior durante a condição 291 

refrigerada, apresentando no 5° dia o valor de EC50 de 1915,5 gpolpa.gDPPH
-1

, entretanto foi 292 

sendo perdida com o avanço do armazenamento. Ao serem transferidos para a condição 293 

ambiente, o recobrimento FO apresentou a menor atividade seguido pelo FQ (18063,1 e 294 

12478,41 gpolpa.gDPPH
-1 

respectivamente). O recobrimento FO apresentou a maior 295 

porcentagem de sequestro de radical livre independente da condição de armazenamento, 296 

apresentando no 5° dia seu maior potencial com valor de 44,85% permanecendo acima de 297 

20% até o dia 29, apresentando uma queda log em seguida. 298 

Figura 6 299 

O potencial das mangas de sequestrar radicais livres varia entre suas variedades e 300 

tratamento utilizados para sua conservação, como por exemplo mangas (Mangifera indica L.) 301 

‘Kent’ minimamente processadas recobertas com alginato e armazenadas a 4°C por 12 dias 302 

atingiram pouco menos de 40% de SR-DPPH (Robles-Sánchez, Rojas-Graü, Odriozola-303 

Serrano, González-Aguilar, & Martin-Belloso, 2013), enquanto que mangas ´Tommy Atkins’ 304 

minimamente processadas apresentaram valores próximos de 50% de SR-DPPH durante 15 305 

dias de armazenamento (González-Aguilar, Villegas-Ochoa, Martínez-Téllez, Gardea, & 306 

Ayala-Zavala, 2007), valor próximo (52,6%  SR-DPPH ) ao encontrado por Ribeiro, Barbosa, 307 

Queiroz, Knödler, and Schieber (2008). Kim, et al. (2010) a estudarem a atividade 308 

antioxidante da casca e polpa de mangas ‘Irwin’, encontraram valores próximos a 10% de SR-309 

DPPH.  310 

 311 
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4. CONCLUSÕES 312 

 Os compostos bioativos sofreram influencia da temperatura de armazenamento e dos 313 

recobrimentos. A presença de quitosana no recobrimento FQ resultou em maiores teores de 314 

flavonóides e clorofila e menor conteúdo de carotenóides nas cascas, indicando atraso no 315 

amadurecimento. A presença de óleos essenciais nos recobrimentos FED e FO podem ter 316 

contribuído para o amadurecimento dos frutos, pois apresentaram os maiores teores de 317 

carotenóides na casca. O recobrimento FO manteve o valores mais elevados de PETs e a 318 

porcentagem de SR-DPPH até o 29° dia de armazenamento, a presença do óleo essencial de 319 

orégano, rico em atividade antioxidante, pode ter contribuido para esse resultado. 320 
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Legendas de Figuras: 464 

Figura 1. Flavonóides amarelos da casca e polpa (mg.100g-1) de mangas ‘Tommy Atkins’ 465 

armazenadas a 12ºC por 20 dias e transferidas para temperatura ambiente 24°C recobertas 466 

com F (Fécula); FED (Fécula + Erva-doce); FO (Fécula + Orégano) e FQ (Fécula + 467 

Quitosana). 468 

Figura 2. Carotenoides da casca e polpa (μg.g-1) de mangas ‘Tommy Atkins’ armazenadas a 469 

12ºC por 20 dias e transferidas para temperatura ambiente 24°C recobertas com F (Fécula); 470 

FED (Fécula + Erva-doce); FO (Fécula + Orégano) e FQ (Fécula + Quitosana).  471 

Figura 3. Antocianinas totais e clorofila total da casca (mg.100g-1) de mangas ‘Tommy 472 

Atkins’ armazenadas a 12ºC por 20 dias e transferidas para temperatura ambiente 24°C 473 

recobertas com F (Fécula); FED (Fécula + Erva-doce); FO (Fécula + Orégano) e FQ (Fécula 474 

+ Quitosana). 475 

Figura 4. Ácido Ascórbico (mg.100g-1) de mangas ‘Tommy Atkins’ armazenadas a 12ºC por 476 

20 dias e transferidas para temperatura ambiente 24°C recobertas com F (Fécula); FED 477 

(Fécula + Erva-doce); FO (Fécula + Orégano) e FQ (Fécula + Quitosana). 478 

Figura 5. Polifenóis Extraíves Totais (mg.100g-1) de mangas ‘Tommy Atkins’ armazenadas 479 

a 12ºC por 20 dias e transferidas para temperatura ambiente 24°C recobertas com F (Fécula); 480 

FED (Fécula + Erva-doce); FO (Fécula + Orégano) e FQ (Fécula + Quitosana). 481 

Figura 6. Atividade Antioxidante Total EC50 (gPolpa.gDPPH
-1

)  e Sequestro do Radical 482 

DPPH (%) de mangas ‘Tommy Atkins’ armazenadas a 12ºC por 20 dias e transferidas para 483 

temperatura ambiente 24°C recobertas com F (Fécula); FED (Fécula + Erva-doce); FO 484 

(Fécula + Orégano) e FQ (Fécula + Quitosana). 485 
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Figura 1A – Ficha utilizada na análise de aparência 
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 Figura 2A – Ficha utilizada na Caracterização da amostra Padrão (Controle) 
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Figura 3A – Ficha utilizada na análise de Sabor 
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Tabela 1A - Quadrado médio, erro e coeficiente de variação (CV) da análise de variância da 

Perda de Massa (%) de mangas ‘Tommy Atkins’ armazenadas a 12+ 1ºC e 80+ 2% U.R. por 

20 dias e transferidas para temperatura ambiente 24+ 2°C e 75+4% U.R. recobertas com 

Fécula (F); FED (Fécula + Erva-doce); FO (Fécula + Orégano); FQ (Fécula + Quitosana); Q 

(Quitosana); QED (Quitosana + Erva-doce); QO (Quitosana + Orégano) e C (Controle). 

FV G.L. PM (%) 

Tratamento 7 0,16 

Ambiente 1 236,10 

Peri (Amb) 32 69,57 

Trat x Amb 7 0,14 

Peri x Trat (Amb) 224 0,24 

CV (%)  17,65 

 

 

Tabela 2A - Quadrado médio, erro e coeficiente de variação (CV) da análise de variância da 

Firmeza (N), L*, C*, °H da casca e polpa de mangas ‘Tommy Atkins’ armazenadas a 12+ 1ºC 

e 80+ 2% U.R. por 20 dias e transferidas para temperatura ambiente 24+ 2°C e 75+4% U.R. 

recobertas com Fécula (F); FED (Fécula + Erva-doce); FO (Fécula + Orégano); FQ (Fécula + 

Quitosana); Q (Quitosana); QED (Quitosana + Erva-doce); QO (Quitosana + Orégano) e C 

(Controle). 

FV G.L. Firmeza(N) L*c
1
 C*c °Hc L*p

2
 C*p °Hp 

Tratamento 7 905,93 285,51 829,56 638,67 17,37 25,71 62,57 

Ambiente 1 949000,03 708,54 5403,29 6771,16 2613,74 2626,79 9046,87 

Peri (Amb) 8 104143,41 55,49 462,48 1200,43 944,88 524,17 984,47 

Trat x Amb 7 474,13 92,89 266,43 315,42 30,66 10,91 158,36 

Peri x Trat 

(Amb) 
56 1595,95 24,13 33,62 88,63 36,73 49,38 48,78 

CV (%)  23,53 10,72 13,46 12,28 7,13 7,72 7,30 

1
c: polpa; 

2
p: casca 
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Tabela 3A - Quadrado médio, erro e coeficiente de variação (CV) da análise de variância da 

qualidade de mangas ‘Tommy Atkins’ armazenadas a 12+ 1ºC e 80+ 2% U.R. por 20 dias e 

transferidas para temperatura ambiente 24+ 2°C e 75+4% U.R. recobertas com Fécula (F); 

FED (Fécula + Erva-doce); FO (Fécula + Orégano); FQ (Fécula + Quitosana); Q (Quitosana); 

QED (Quitosana + Erva-doce); QO (Quitosana + Orégano) e C (Controle). 

FV G.L. AT SS (%) SS/AT pH Ácido A. 

Tratamento 7 0,12 4,10 1449,57 0,73 4,83 

Ambiente 1 19,25 844,84 83464,69 25,86 38,50 

Peri (Amb) 8 0,30 2,95 1560,80 0,86 12,75 

Trat xAmb 7 1,22 63,37 15443,79 5,67 34,30 

Peri x Trat 

(Amb) 
56 0,02 2,32 411,58 0,52 2,80 

Erro 240 0,00 1,00 4,39 0,18 0,36 

CV (%)  3,4 9,6 8,3 12,8 13,95 

 

Tabela 4A - Quadrado médio, erro e coeficiente de variação (CV) da análise de variância dos 

açucares redutores não redutores e totais de mangas ‘Tommy Atkins’ armazenadas a 12+ 1ºC 

e 80+ 2% U.R. por 20 dias e transferidas para temperatura ambiente 24+ 2°C e 75+4% U.R. 

recobertas com Fécula (F); FED (Fécula + Erva-doce); FO (Fécula + Orégano); FQ (Fécula + 

Quitosana); Q (Quitosana); QED (Quitosana + Erva-doce); QO (Quitosana + Orégano) e C 

(Controle). 

FV G.L. AR NA Açucares Totais 

Tratamento 7 0,68 1,55 0,91 

Ambiente 1 0,59 330,61 396,26 

Peri (Amb) 8 2,30 20,25 32,22 

Trat xAmb 7 0,27 0,56 0,61 

Peri x Trat (Amb) 56 0,12 0,66 0,74 

Erro 160 0,02 0,29 0,34 

CV (%)  5,15 16,73 9,60 
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Tabela 5A - Quadrado médio, erro e coeficiente de variação (CV) da análise dos compostos 

bioativos da polpa e casca de mangas ‘Tommy Atkins’ armazenadas a 12+ 1ºC e 80+ 2% 

U.R. por 20 dias e transferidas para temperatura ambiente 24+ 2°C e 75+4% U.R. recobertas 

com Fécula (F); FED (Fécula + Erva-doce); FO (Fécula + Orégano); FQ (Fécula + 

Quitosana); Q (Quitosana); QED (Quitosana + Erva-doce); QO (Quitosana + Orégano) e C 

(Controle). 

FV G.L. Flav.p* Caro.p Flav.c* Caro.c Ant.c Cloro.c 

Tratamento 7 3,46 227,83 363,68 8796,22 0,79 15,24 

Ambiente 1 27,99 76443,06 166,97 179982,00 0,07 538,68 

Peri (Amb) 8 101,90 6233,21 1600,32 41389,26 1,63 33,47 

Trat xAmb 7 0,38 297,53 160,17 8320,33 0,58 3,12 

Peri x Trat 

(Amb) 
56 1,44 250,65 160,72 2007,99 0,42 2,28 

Erro 160 0,25 47,62 24,51 189,19 0,21 1,04 

CV (%)  15,36 27,80 12.68 15,27 23,00 23,50 

*p: polpa; *c: casca 

 

Tabela 6A - Quadrado médio, erro e coeficiente de variação (CV) da Fluorescencia da 

Clorofila da casca predominante verde de mangas ‘Tommy Atkins’ armazenadas a 12+ 1ºC e 

80+ 2% U.R. por 20 dias e transferidas para temperatura ambiente 24+ 2°C e 75+4% U.R. 

recobertas com Fécula (F); FED (Fécula + Erva-doce); FO (Fécula + Orégano); FQ (Fécula + 

Quitosana); Q (Quitosana); QED (Quitosana + Erva-doce); QO (Quitosana + Orégano) e C 

(Controle). 

FV G.L. F0v* Fmv Fvv Fv/mv 

Tratamento 7 4645182 39871966 17175154,88 0,02 

Ambiente 1 934385,3 319975991,5 277449708 1,02 

Peri (Amb) 8 7777629 56122370,08 56246812,83 0,51 

Trat xAmb 7 2452135 10079559,2 2892849,18 0,005 

Peri x Trat 

(Amb) 
56 173435 8725358,88 3365893,7 0,01 

CV (%)  28,9 22,6 23,5 9,8 

*v: verde 
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Tabela 7A - Quadrado médio, erro e coeficiente de variação (CV) da Fluorescencia da 

Clorofila da casca predominante rocha de mangas ‘Tommy Atkins’ armazenadas a 12+ 1ºC e 

80+ 2% U.R. por 20 dias e transferidas para temperatura ambiente 24+ 2°C e 75+4% U.R. 

recobertas com Fécula (F); FED (Fécula + Erva-doce); FO (Fécula + Orégano); FQ (Fécula + 

Quitosana); Q (Quitosana); QED (Quitosana + Erva-doce); QO (Quitosana + Orégano) e C 

(Controle). 

FV G.L. F0r* Fmr Fvr Fv/mr 

Tratamento 7 4516175,88 32678536,81 14715182,70 0,03 

Ambiente 1 1973604,42 359132543,60 365343445,98 2,86 

Peri (Amb) 8 8311265,06 45854093,66 53126067,96 1,47 

Trat xAmb 7 2455645,94 7715984,79 2271153,60 0,01 

Peri x Trat 

(Amb) 
56 1177445,68 3471404,20 1249134,48 0,01 

CV (%)  37,0 31,0 34,1 12,5 

*r: rocha 

 

Tabela 8A - Quadrado médio, erro e coeficiente de variação (CV) dos polifenois extraíveis 

totais (PETs), atividade antioxidante (AA) e porcentagem de SR-DPPH de mangas ‘Tommy 

Atkins’ armazenadas a 12+ 1ºC e 80+ 2% U.R. por 20 dias e transferidas para temperatura 

ambiente 24+ 2°C e 75+4% U.R. recobertas com Fécula (F); FED (Fécula + Erva-doce); FO 

(Fécula + Orégano); FQ (Fécula + Quitosana); Q (Quitosana); QED (Quitosana + Erva-doce); 

QO (Quitosana + Orégano) e C (Controle). 

FV G.L. PETs AA SR-DPPH 

Tratamento 7 114,77 2337725 91,94 

Ambiente 1 10025,68 385379389 241,84 

Peri (Amb) 8 922,41 267597695 265,56 

Trat xAmb 7 47,45 2191613 14,67 

Peri x Trat (Amb) 56 72,29 4940083 24,03 

Erro 160 0,44 700914 0,55 

CV (%)  2,31 20,80 8,94 

 

 

 


