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ESTUDO DO PROCESSO DE OBTENÇÃO DE GOTAS DE MAMÃO 

(Carica papaya L.) POR ESFERIFICAÇÃO BÁSICA 

RESUMO 

Originário da América Tropical, o mamão (Carica papaya L.) é uma fruta climatérica 

largamente produzida no Brasil. Este fruto se caracteriza por uma vida pós-colheita 

relativamente curta, completando o seu amadurecimento em aproximadamente uma semana 

sob condições ambientais. O consumo é quase que totalmente na forma in natura, mas é 

limitado pela inconveniência da necessidade de descasque complicado e na forma de 

consumi-lo. Seu consumo poderia ser ampliado com a produção de novos produtos que 

permitissem maior vida de prateleira. A geleificação/esferificação é um novo método de 

processamento de alimentos, que pode ser aplicado à polpa de frutas, o processo consiste em 

aprisionar um líquido dentro de uma película ou uma geleificação controlada, em que o 

produto pode apresentar-se em diversas formas (esfera, gotas, fios, etc).  Diante do exposto se 

torna interessante o processamento de novos produtos com esta fruta tão apreciada. Quando se 

processa novos produtos, alguns parâmetros de qualidade têm que ser avaliados, como: 

parâmetros físico-químicos, nutricionais e parâmetros sensoriais como sabor, textura e aroma. 

O presente trabalho teve como objetivo obter gotas de mamão por esferificação básica, 

verificando as mudanças físico-químicas, microbiológicas, microscópicas e aceitação 

sensorial. A partir da polpa de mamão realizou-se o processo de esferificação básica, obtendo-

se as gotas de mamão. As gotas foram armazenadas por 21 dias em embalagens de vidro e de 

polipropileno em expositores a 5±1°C. Os resultados microbiológicos indicaram que as 

amostras estavam de acordo com a legislação até o 21
o
 dia, em ambas as embalagens. As 

características físico-químicas da polpa de mamão apresentaram-se de acordo com a 

literatura. Foi verificado uma pequena diminuição nos teores de proteínas, °Brix, “ratio”, 

vitamina C, carotenóides totais, licopeno e betacaroteno das gotas com o passar do tempo de 

armazenamento nas duas embalagens estudadas. Foi possível verificar que as amostras 

acondicionadas em embalagem de polipropileno apresentaram uma melhor conservação nos 

teores de carotenóides totais, licopeno e betacaroteno. Os dados sensoriais indicaram que o 

produto foi bem aceito em todos os parâmetros avaliados. Com relação aos resultados obtidos 

com a análise do nariz eletrônico foi possível verificar que com o passar dos dias de 

armazenamento, nas duas embalagens, ocorreu um aumento na concentração dos solventes 

orgânicos e uma diminuição na concentração da amônia e do sulfeto de hidrogênio, o que 

pode ter ocorrido devido à degradação das gotas de mamão durante o armazenamento. Com 

relação às embalagens, as amostras quando acondicionadas a temperatura de ±5°C em 

embalagem de polipropileno verificou-se menores perdas de nutrientes com relação às 

acondicionadas em embalagens de vidro por 21 dias de armazenamento. Conclui-se que as 

gotas de mamão foi um produto bem aceito, com boa característica física e nutricional, 

tornando viável para futura comercialização. 

Palavras-chave: Mamão, esferificação, físico-química, aceitação sensorial.  
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STUDY OF THE PROCESS OF GETTING THE DROPS OF PAPAYA 

(Carica papaya L.) PER BASIC SPHERIFICATION 

ABSTRACT 

A native of tropical America, papaya (Carica papaya L.) is a climacteric fruit widely 

produced in Brazil. This fruit is characterized by a shelf-life relatively short, completing their 

growth in about one week under ambient conditions. Consumption is almost entirely in the 

form in nature, but is limited by the inconvenience of the need for complicated and peel in the 

form of consuming it. Consumption could be increased with the production of new products 

that allow longer shelf life. The gelation / spherification is a new method of food processing, 

which can be applied to the fruit pulp, the process consists of a liquid trap within a film or a 

controlled gelation, in which the product can comes in various forms ( ball, drops, wires, etc.). 

In this light becomes interesting to the processing of new products with this fruit is so 

appreciated. When processing new products, some quality parameters must be evaluated, such 

as physico-chemical, nutritional and sensory parameters such as flavor, texture and aroma. 

This study aimed to get drops of papaya by basic spherification checking the physical and 

chemical changes, microbiological, microscopic and sensory acceptance. From the papaya 

pulp was held basic spherification process, resulting in drops of papaya. The drops were 

stored for 21 days in glass and polypropylene exhibitors at 5 ± 1 ºC. The microbiological 

results showed that the samples were in accordance with the law until the 21
st
 day in both 

packages. The physical and chemical characteristics of papaya pulp are presented in 

accordance with the literature. It was found a small decrease in protein, Brix, "ratio", vitamin 

C, carotenoids, lycopene and beta carotene drops over time in two storage containers studied. 

It was noted that the samples packaged in polypropylene showed a better conservation of the 

levels of total carotenoids, lycopene and beta carotene. Sensory data indicated that the product 

was well accepted in all parameters. Regarding the results obtained with the analysis of the 

electronic nose could verify that with the passing days of storage in two containers, an 

increase in the concentration of organic solvents and a decrease in the concentration of 

ammonia and hydrogen sulfide, which may be due to degradation of the drops of papaya 

during storage. With respect to packaging, the packaged samples when the temperature of ± 5 

ºC in polypropylene packaging there was less loss of nutrients in relation to packaged in glass 

bottles for 21 days of storage. We conclude that the drops of papaya was a well accepted, with 

good physical and nutricional characteristics, making it viable for future commercialization. 

Keywords: Papaya, spherification, physical chemistry, sensory acceptance. 
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1.0 INTRODUÇÃO 

Originário da América Tropical, o mamão (Carica papaya L.) se disseminou para 

várias regiões do mundo (SOUZA, 2002). É um dos frutos mais comum em quase todos os 

países da América Tropical. Este fruto era conhecido e consumido no Oriente, desde o início 

do século XVII, sendo intensamente cultivado na Índia, Sri Lanka, Arquipélago Malaio e em 

muitos outros países asiáticos. Tem cultivo intenso também nos países da América do Sul, 

América Central e Antilhas, bem como na África Tropical, Havaí, Austrália, Ilhas Canárias 

(Espanha) e Ilha da Madeira (Portugal) (OLIVEIRA JÚNIOR, 2006). 

Em 2008, o Brasil produziu 1,9 milhão de toneladas em 36,5 mil hectares, com um 

valor da produção estimado em R$ 1 bilhão (IBGE, 2010). Também em 2008, o Brasil 

exportou cerca de 30 mil toneladas (7% menos que em 2007), gerando uma receita de US$ 

38,6 milhões (IBRAF, 2010). A Comunidade Européia (Holanda, Portugal, Espanha, Reino 

Unido, França, Itália, Alemanha e Suíça) e os Estados Unidos são os principais importadores 

do mamão brasileiro, representando 80% e 14%, respectivamente (BRAPEX, 2010). Quanto à 

produção nacional, os principais produtores são os Estados da Bahia (902 mil toneladas), 

Espírito Santo (630 mil toneladas), Rio Grande do Norte (106 mil toneladas) e Ceará (100 mil 

toneladas). No quesito exportações, o Estado do Espírito Santo responde por 50% do total 

(IBGE, 2010).  

O mamão se caracteriza por uma vida pós-colheita relativamente curta, completando o 

seu amadurecimento em aproximadamente uma semana sob condições ambientais. Vários 

fatores de pré e pós-colheita, como patógenos ou fatores abióticos, podem reduzir a sua vida 

pós-colheita. Esses fatores podem se manifestar nos frutos isoladamente ou em conjunto, 

proporcionando perdas quantitativas e/ou qualitativas nas diferentes fases da comercialização 

(COSTA e BALBINO, 2002).  

Sob aspecto nutritivo o mamão é considerado uma excelente fruta, importante fonte de 

carotenóides, vitamina C e sais minerais; atributos de interesse do consumidor, uma vez que a 

comunidade médico-científica tem enfatizado a importância dos carotenóides na alimentação, 

devido às suas propriedades antioxidante e anticancerígena (CHANDRIKA et al., 2003). O 

mamão é consumido como fruta fresca e é muito apreciado por suas características sensoriais, 

principalmente cor e aroma, também pelo seu sabor adocicado, polpa levemente perfumada e 

de coloração variando de amarelo a vermelho (CHITARRA e CHITARRA, 2005). 



2 

 

 O consumo deste fruto é quase que totalmente na forma in natura, mas é limitado pela 

inconveniência da necessidade de descasque complicado e na forma de consumi-lo 

(DURIGAN, 2004). Seu consumo poderia ser ampliado com a produção de novos produtos 

que permitissem seu consumo nas mais diferentes ocasiões e aumentassem sua vida de 

prateleira, conservando as características do produto in natura.  

A Geleificação/esferificação é um novo método de processamento de alimentos, o qual 

pode ser aplicado à polpa de frutas, o processo consiste em aprisionar um líquido dentro de 

uma película, o qual pode apresentar-se em diversas formas (esfera, gotas, fios, etc.). A 

esferificação é uma técnica da gastronomia molecular e seus produtos são servidos em 

restaurantes. Não foram encontrados estudos científicos publicados sobre esse processo em 

alimentos, o que dificulta a comparação dos resultados obtidos neste trabalho com fontes 

anteriores. Assim, estudos visam obter informações sobre o processo para servirem de base 

para estudos futuros. 

Diante do exposto o objetivo deste trabalho foi estudar o processo de obtenção de 

gotas de mamão por esferificação básica, verificando as mudanças físico-químicas, 

microbiológicas, microscópicas, aceitação sensorial, estudar o comportamento dos aromas 

utilizando a técnica com Nariz eletrônico, bem como a viabilidade e o tempo de 

armazenamento deste produto quando acondicionados em embalagens de vidro e de 

polipropileno e submetidos ao armazenamento refrigerado 5±1°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

2.0 OBJETIVOS  

2.1 Geral 

 Estudar o processo de geleificação/esferificação básica da polpa de mamão 

com a finalidade de se obter um produto com forma de gotas.  

2.2 Específicos  

 Realizar a caracterização físico-química da polpa de mamão (umidade, cinzas, 

°Brix, acidez, “ratio”, pH, proteínas, lipídios, vitamina C, cor, carotenóides totais, licopeno, 

betacaroteno).  

 Realizar a caracterização físico-química das gotas (umidade, cinzas, °Brix, 

acidez, “ratio”, pH, proteínas, vitamina C, cor, carotenóides totais, licopeno, betacaroteno).  

 Acondicionar as amostras em dois tipos de embalagem (vidro ou 

polipropileno) para identificar qual o tipo que proporciona maior vida útil das gotas 

durante o armazenamento refrigerado. 

  Verificar as mudanças físico-químicas, microbiológicas e microscópicas que 

ocorrem nas gotas durante o armazenamento refrigerado (5±1°C). 

 Avaliar sensorialmente (aparência, aceitação global, aroma, doçura, firmeza e 

intenção de compra) as gotas. 

 Correlacionar os dados do aroma sensorial com os dados obtidos com o Nariz 

Eletrônico. 
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3.0 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

3.1 Mamão 

O mamão (Carica papaya L.) é uma das frutíferas tropicais mais cultivadas e 

consumidas no mundo, produzindo fruta de grande aceitação popular, sendo altamente 

valorizada por ser um alimento funcional, além de apresentar polpa macia, rica em açúcares 

solúveis e sabor agradável, sendo, portanto, muito procurada pelos mercados brasileiros e 

internacionais (REIS NETO, 2006). 

A cultura do mamoeiro possui grande importância econômica, especialmente devido 

ao potencial aumento de demanda no mercado internacional. É cultivado em grande parte do 

território nacional, com destaque para os estados da Bahia, Espírito Santo e Paraíba que, 

perfazem cerca de 90% da produção nacional de mamão (MEDEIROS e OLIVEIRA, 2007) 

(Figura 1). 

 
 Figura 1- Mamão (Carica papaya L.) Fonte: Nutrição em foco 

Segundo a FAO (2011), em 2008 a produção mundial de mamão representou 10% da 

produção mundial de frutas tropicais, girando em torno de 8 milhões de toneladas, das quais 

39% foram produzidas na América Latina e Caribe. Em 2008 os principais produtores 

mundiais foram o Brasil, México, Nigéria, Índia e Indonésia, enquanto os maiores 

exportadores são o México e a Malásia. 

Em 2009, o Brasil produziu 1,8 milhão de toneladas em 34,2 mil hectares. Quanto à 

produção nacional, os principais produtores foram os Estados da Bahia (891 mil toneladas), 

Espírito Santo (550 mil toneladas), Ceará (104 mil toneladas) e Rio Grande do Norte (104 mil 

toneladas) (IBGE, 2011). 
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3.2 Cultivares de Mamão 

A produção nacional de mamão está baseada nos grupos „Formosa‟ e „Havaí‟ (Figura 

2 e 3) (ROCHA, 2003). O grupo „Formosa‟ era destinado principalmente para o mercado 

interno, porém nos últimos anos vem apresentando tendência crescente para a exportação. O 

consumo de mamão pelos brasileiros vem aumentando, sendo hoje a terceira fruta mais 

consumida, com apenas dois quilogramas por habitante por ano (RAGONHA, 2005). 

 

 

                 Figura 2- Mamão Formosa               Figura 3- Mamão Havaí 

3.3 Composição centesimal  

O mamão (Carica papaya L.) possui vários nutrientes prontamente disponíveis à 

digestão e absorção. Seu valor nutricional está relacionado com o seu teor de açúcares, pró-

vitamina A (β-caroteno) e vitamina C (ácido ascórbico) além de ter uma boa atividade 

funcional associada à capacidade laxante (ARAÚJO FILHO et al., 2002). Segundo Bleinroth 

e Sigrist (1989), a polpa de mamão é também rica em Fe, Ca, Mg e K. 

Os sólidos solúveis totais (ºBrix) são usados como índice de maturidade para alguns 

frutos, e indicam a quantidade de substâncias que se encontram dissolvidas no suco, sendo 

constituído na sua maioria por açúcares. O ºBrix é utilizado na agroindústria, para intensificar 

o controle da qualidade do produto final, controle de processos, ingredientes e outros, tais 

como: doces, sucos, néctares, polpas, leite condensado, alcoóis, açúcares, licores e bebidas em 

geral, sorvetes, entre outros (SHINAGAWA, 2009). 

O mamão apresenta baixa acidez quando comparado a outras frutas tropicais, sendo 

uma vantagem nutricional, pois permite seu consumo por pessoas sensíveis a frutos ácidos, 

porém esta baixa acidez é um problema enfrentado pelos processadores, pois seu alto pH 

favorece a atividade das enzimas e o crescimento de microrganismos (LIMA et al., 2009). 

A relação entre sólidos solúveis (
o
Brix) e o teor de ácidos tituláveis é o índice utilizado 

para determinar o estádio de maturação („ratio‟) que determina o balanço entre os gostos doce 

e ácido (FIGUEIREDO, 1991). 
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Segundo Lee e Kader (2000), a composição centesimal do fruto do mamão pode variar 

conforme cultivar, grau de maturação, clima, época do ano, tipo de solo e fertilidade, dentre 

outros fatores. A Tabela 1 é um exemplo típico da composição média do fruto de mamão. 

Tabela 1– Composição centesimal média e valor alimentício do mamão. 

Componente 
Teor (%) 

Umidade 88,33 

Proteína 0,50 

Lipídeos 0,17 

Açúcares Redutores 5,00 

Açúcares Totais 6,26 

Sacarose 1,14 

Celulose Bruta 1,05 

Cinzas 0,56 

Ácidos (alcoometria) 0,60 

Ácidos (como ácido 

cítrico) 

0,04 

Valor Calórico 34,38 cal./100g 

Vitamina Quantidade (mg %) 

Ácido Ascórbico 30-130 

Vitamina B1 40-45 

Vitamina B2 40-50 

Vitamina PP 0,2-0,8 

Vitamina A 1200-1650 

(unidades/100g) 

                                          Fonte: MENEZES et al., (1980). 

Vitamina C 

O ácido ascórbico ou vitamina C é uma das substâncias com maior significado para a 

nutrição humana, presente nas frutas e hortaliças (LEE e KADER, 2000). Ele desempenha 

várias funções biológicas relacionadas ao sistema imune, formação de colágeno, absorção de 

ferro, inibição da formação de nitrosaminas e atividade antioxidante (VANNUCCHI e 

JORDÃO JÚNIOR, 1998). O seu teor é influenciado pelo tipo de solo, forma de cultivo, 

condições climáticas, procedimentos agrícolas para colheita e armazenamento (BADOLATO 

et al., 1996; SOUZA FILHO et al., 1999). Além disso, o ácido ascórbico é facilmente 

destruído por oxidação, particularmente na presença de calor, alcalinidade, catalisadores 

metálicos, danos físicos e baixa umidade relativa (LEE e KADER, 2000; GIANNAKOUROU 

e TAOUKIS, 2003). 

Dentre as várias substâncias, componentes do mamão, com atividade antioxidante, 

pode-se destacar a vitamina C (COOK e SAMMAN, 1996), com teores acima dos 
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recomendados pela Recommended Daily Allowance (BICALHO, 1998). A Dose Diária 

Recomendada de ácido L-ascórbico para adultos é de 45 mg (FAO, 2003). Souza et al., 

(2005) encontraram valores de 76,7 mg. 100g
-1

 em mamão Formosa minimamente 

processado. 

Segundo Gebhardt e Thomas (2002), o mamão encontra-se entre as frutas frescas que 

contém maiores teores de vitamina C em 100g da polpa do produto. Wall (2006) postulou que 

o mamão pode ser importante fonte de vitamina C e Magnésio para a população das ilhas do 

Pacífico, após estudos realizados no Havaí. O conteúdo médio de vitamina C relatado foi de 

51,2mg/100g, portanto um copo de cubos de mamão (140g) pode representar entre 80% e 

96% da ingestão diária recomendada (IDR) para a vitamina C para média de homens e 

mulheres adultas, respectivamente. 

Carotenóides Totais 

Os carotenóides são pigmentos naturais amplamente distribuídos nos alimentos 

vegetais, sendo o β-caroteno o mais comumente encontrado. Estes compostos apresentam 

estrutura com alto grau de insaturação e, portanto, mais susceptíveis à oxidação e a 

degradação oxidativa (FERREIRA, 2001). 

Estão presentes na natureza na configuração trans, que é mais estável. Entretanto a 

forma cis-isômero pode ocorrer e até aumentar durante os processos de cocção. 

Nutricionalmente, a diferença entre trans- e cis-isômeros é muito importante, já que a 

configuração cis apresenta uma potência menor, podendo resultar numa drástica redução da 

atividade da vitamina A (PINHEIRO-SANT‟ANA et al., 1998).  

Existem muitos fatores que interferem na degradação de carotenóides. Como os 

mesmos são sensíveis à luz, ao calor e ao oxigênio, é importante o controle em todas as etapas 

de produção, para evitar perdas. Salienta-se a necessidade de mais estudos dos vegetais em 

todas as etapas de processamento, quando ocorrem essas condições de degradação dos 

carotenóides (CAMPOS et al., 2003). 

Segundo Heng et al., (1990) os carotenóides, tais como o β-caroteno, são os pigmentos 

característicos do mamão. Qualquer modificação no seu conteúdo afeta a cor da fruta. El-
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Aquar e Murr (2003) estudaram o mamão formosa in natura e encontraram teor de 37,02 µg/g 

de carotenóides totais. 

Licopeno 

O licopeno é um carotenóide sem a atividade pró-vitamina A, lipossolúvel, composto 

por ligações conjugadas e duas ligações duplas não conjugadas. O licopeno é tido como o 

carotenóide que tem a maior capacidade sequestrante do radical livre, possivelmente devido à 

presença das ligações duplas não conjugadas, o que lhe oferece maior reatividade (SHAMI e 

MOREIRA, 2004; BIANCHI e ANTUNES, 1999). 

 
Figura 4- Licopeno. Fórmula molecular C40H56. Peso molecular 536,89. (Fonte: CEFALI et 

al., 2009) 

O carotenóide é predominante no plasma e nos tecidos humanos, sendo encontrado em 

um número limitado de alimentos de cor vermelha, como tomates e seus derivados, goiaba, 

melancia e mamão (Tabela 2) (SILVA e NAVES, 2001). Segundo o estudo realizado por Rao 

e Agarwal (2000), uma ingestão diária de 35 mg de licopeno é sugerida. 

 

Tabela 2- Conteúdo de Licopeno dos Alimentos 

Alimento 
Licopeno em mg/100g 

(base úmida) 

Tomate fresco 0,88 – 4,20 

Melancia 2,30 – 7,20 

Goiaba vermelha 5,40 

Mamão papaya 2,00 – 5,30 

Molho de tomate 6,20 

Pasta de tomate 5,40 – 150,00 

Suco de tomate 5,00 – 11,60 

Ketchup 9,90 – 13,44 

Molho de pizza 12,71 

                                            Fonte: Bramley (2000). 

O licopeno vem assumindo papel de destaque dentre os carotenóides, pois a maioria 

das investigações sugere que a presença deste componente nas dietas contribui na redução dos 
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riscos da ocorrência de câncer de esôfago, gástrico, próstata, pulmão e de doenças 

cardiovasculares. Ainda, acresce benefícios na terapia para câncer de pâncreas, cólon, reto, 

cavidade oral e cervical (MATIOLI e RODRIGUEZ-AMAYA, 2003; MORITZ e 

TRAMONTE, 2006). 

Besinela Junior et al., (2010) analisaram pedaços de mamão (Carica papaya L.), 

revestidos ou não com uma película comestível à base de três diferentes biopolímeros 

(quitosana, alginato e carboximetilcelulose), foram avaliados quanto ao teor de licopeno, 

perda de massa e aceitação pelo consumidor durante sua vida-de-prateleira. Observou-se que 

os revestimentos não evitaram reduções na perda de massa e no teor de licopeno. 

Betacaroteno 

O betacaroteno é um dos mais de 600 carotenóides conhecidos na natureza. Os 

carotenóides são pigmentos que vão do amarelo ao vermelho e são geralmente encontrados 

em vegetais. Cerca de 50% dos carotenóides podem resultar em vitamina A, sendo nomeados 

pró-vitamina A. O betacaroteno é o mais abundante e mais eficaz provitamina A presente nos 

alimentos (SMITH et al. 1997). 

O betacaroteno é um dos carotenóides com atividade pró-vitamínicas mais estáveis em 

vegetais, mas pode sofrer degradação durante cozimentos prolongados. Além disso, durante 

armazenamento, sofre a ação das enzimas, da luz e do oxigênio. A utilização de altas 

temperaturas, como na desidratação de vegetais e frutas, pode reduzir a atividade biológica 

dos carotenóides, por outro lado, sua estabilidade é mantida nos alimentos congelados 

(HARDY et al., 1999; PINEDO, 2003). 

3.4 Geleificação/ Esferificação 

A esferificação é uma técnica de geleificação na qual se pode encapsular um alimento 

dentro de uma membrana de gel e obter um produto na forma de esfera comestível de sabor e 

textura especial. Entretanto se pode obter outros formatos, como de gotas e pérolas, estas 

formas de apresentação são influenciadas por alguns parâmetros físicos, como densidade e pH 

da solução.  

Esta técnica foi apresentada no El Bulli (Restaurante Francês) por Ferran Adrià em 

2003, tornando-se um ponto de inflexão na gastronomia molecular. Como muitas outras 
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técnicas de gastronomia molecular, a esferificação foi descoberta por meio do trabalho em 

equipe de uma grande empresa alimentícia, comandada por chef Ferran Adrià e sua equipe, 

composta por biólogos, físicos e engenheiros químicos do El Bulli (SILVA, 2011). 

O processo de geleificação iônica é simples e de baixo custo, ocorrendo quando uma 

solução polimérica de alginato de sódio contendo o material núcleo é gotejada sobre uma 

solução iônica em concentrações adequadas, podendo-se obter níveis de encapsulamento e 

cápsulas de diferentes formas e tamanhos (MUKAI-CORREA et al., 2005). Este método 

resulta na formação instantânea de micropartículas que encapsulam o produto dentro de uma 

rede tridimensional (VOS et al., 2009; DRAGET et al, 1998).  

Basicamente existem duas maneiras de se realizar a esferificação: básica e a inversa  

No método clássico (Esferificação básica): o alginato é dissolvido no líquido em que 

se pretende fazer as esferas, enquanto, o cloreto de cálcio é dissolvido em água. Assim, deve-

se gotejar a mistura de alginato na água com cloreto de cálcio (TSURU, 2008). 

Na inversa: dissolve-se gluconato de cálcio e lactato de cálcio no líquido que irá virar 

as esferas, logo, o alginato deve ser dissolvido em água. Então, goteja-se a mistura do líquido 

na água com alginato. Com esta forma não existe a adição de outros sabores com resultado 

final, além de ser possível esferificar líquidos com alto teor alcoólico. Ainda pode ser 

necessário o uso de outros ingredientes como goma xantana (um tipo de espessante) e ácido 

cítrico (normalmente usado como estabilizante) (TSURU, 2008). 

3.4.1 Esferificação Básica 

A Esferificação Básica consiste em submergir um líquido com Alginato num banho de 

uma solução de água com cloreto de cálcio. O líquido com alginato é gotejado numa solução 

de cloreto de cálcio. Para alguns líquidos será necessário acrescentar citrato de sódio caso seja 

muito ácido, pois o alginato não suporta meios ácidos (pH <3). É a mais indicada para fazer o 

caviar falso, ou seja, as esferas pequenas que lembram caviar (ovas) (TSURU, 2008). 

A geleificação que ocorre nessa reação é irreversível e ocorre de fora para dentro. Os 

íons de cálcio penetram no líquido que está na esfera provocando a sua “solidificação” 

(TSURU, 2008). 
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Não é indicado deixar as esferas por muito tempo no banho de cálcio, pois quanto 

mais tempo ficarem nele mais rapidamente se solidifica (TSURU, 2008). 

3.4.1.1 Alginato 

Alginato é um biopolímero encontrado na natureza extraído, principalmente, de algas 

marrons. Em termos moleculares, o alginato é um polissacarídeo linear composto de dois 

blocos principais formados por unidades de ácido manurônico (M) e ácido gulurônico (G) 

unidos por ligações 1,4 podendo variar em composição e seqüência, dependendo da alga de 

origem (WALDECK, 2006) (Figura 5). 

 

 

 

 

 

Figura 5- Estrutura química do alginato. G é o grupo ácido gulurônico, M é o grupo ácido 

manurônico. 

É um polissacarídeo autodegradável quando aquecido por tempo prolongado. A 

viscosidade aumenta a pH abaixo de 4 e também pela presença de íons de cálcio ou cátions 

polivalentes, com os quais pode formar géis ou filmes (BOBBIO e BOBBIO, 2001).  

Os alginatos possuem boas propriedades de formação de películas, e são bastante úteis 

para aplicações em alimentos (CUTTER e SUMNER, 2002). Os cátions divalentes (cálcio, 

magnésio, manganês, alumínio e ferro) são utilizados como agentes geleificantes na formação 

de películas à base de alginato (KESTER e FENNEMA, 1986; CUTTER e SUMNER, 2002). 

As propriedades geleificantes do alginato se devem à sua capacidade de formar 

ligações com íons divalentes como o cálcio. Em presença do íon cálcio, o alginato sofre 

modificações em sua conformação, dando lugar ao modelo “caixa de ovo” (Figura 6). Entre 

os polissacarídeos, o alginato constitui um dos polímeros mais usados devido às suas 

propriedades coloidais únicas e habilidades para formar géis fortes ou polímeros insolúveis ao 

ter reações com cátions metálicos polivalentes como o cálcio (KING, 1983; RHIM, 2004). 
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Figura 6- Modelo “caixa de ovo” para formação de gel de alginato com íons cálcio (CLARK 

e ROSS-MURPHY, 1987). 

Em alimentos, o alginato é usado em sorvetes, queijos e como estabilizante em molhos 

e espessante para sucos naturais. Possui algumas propriedades que o tornam semelhante à 

pectina (BOBBIO e BOBBIO, 2001). 

Por meio de avaliação toxicológica a FAO estabeleceu valores de Ingestão Diária 

Aceitável (IDA) para diversos aditivos. Para o alginato de sódio a Resolução n
o
 386 

(05/08/1999) especifica quantidade sem prescrição, ou seja, pode ser utilizada quantidade 

suficiente para obter o efeito tecnológico necessário. 

Meneghel et al., (2008) utilizaram o alginato como revestimento comestível em 

amoras pretas e constataram que os frutos apresentaram aceitação sensorial e características 

físicas e químicas semelhantes aos frutos in natura, sendo uma alternativa para produção de 

frutos minimamente processados prontos para consumo. 

Groppo et al., (2009) avaliaram o efeito de solução de cloreto de cálcio e película de 

alginato de sódio na conservação de laranja „Pêra‟ minimamente processada. A qualidade da 

laranja minimamente processada submetida aos tratamentos com cloreto de cálcio a 1%, 

alginato de sódio a 1% e o controle (sem aplicação de tratamento) foi monitorada a cada três 

dias, por análises físicas e químicas, microbiológicas e sensoriais por um período de 12 dias 

de armazenamento a 5 °C. E concluiu que o tratamento com alginato de sódio para laranjas 

minimamente processadas destacou-se como o melhor tratamento, para a manutenção da 

qualidade sensorial. 

Miguel et al., (2009) estudaram o efeito da aplicação de película à base de alginato de 

sódio em diferentes concentrações na conservação pós-colheita de uva „Itália‟ armazenada sob 
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refrigeração. Concluíram que a utilização de película à base de alginato de sódio 1%  

mostrou-se mais eficiente na conservação da uva „Itália‟ por ter proporcionado uma menor 

perda de massa e maiores teores de umidade, ácido ascórbico e de sólidos solúveis, em 

comparação à testemunha e às demais concentrações testadas. A análise sensorial indicou que 

as uvas foram bem aceitas ao longo de todo o período de armazenamento. 

3.4.1.2 Cloreto de Cálcio 

O cálcio é um macronutriente vegetal que desempenha função bioquímica importante 

e favorece numerosos processos metabólicos, como: formação da parede celular, regulação da 

funcionalidade da membrana celular, constituição da lamela média, além de ativar vários 

sistemas enzimáticos (MENGEL e KIRKBY, 2000). 

Em vegetais, o cálcio desempenha papel fundamental, pois afeta a qualidade do 

produto final e sua capacidade de armazenamento depois da colheita. Há relação direta entre o 

conteúdo de cálcio nos frutos e o amolecimento, firmeza e tempo de vida útil (PRATELLA, 

2003). 

O cálcio, como um sal clorado, tem grande potencial como agente na melhoria da 

qualidade pós colheita de minimamente processados, além de ser um produto natural, barato, 

comestível e aprovado pela FDA (Food and Drug Administration) para uso pós-colheita 

(CONWAY e SAMS, 1984). 

O cloreto de cálcio também pode ser incorporado nas coberturas para melhorar a 

textura e coloração dos produtos alimentícios, além de induzir a geleificação de algumas 

coberturas como o alginato (BALDWIN et al., 1995). 

3.5 Refrigeração 

O princípio da conservação dos alimentos refrigerados é igual ao dos alimentos 

congelados, ou seja, diminuição da temperatura do alimento de forma a reduzir a sua 

velocidade de deterioração. No entanto, as suas características são bastante diferentes. Na 

refrigeração a temperatura do alimento é reduzida entre dois intervalos, um inferior acima do 

seu ponto de congelamento, de forma a evitar a formação de cristais de gelo que poderão ter 

um efeito negativo na qualidade, e um superior que permita o alimento ter uma vida de 

prateleira mais longa mantendo as suas características inalteradas (DIAS, 2010). 
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Um dos parâmetros mais importantes no estabelecimento da vida-de-prateleira de um 

alimento é a temperatura, tanto nas várias fases de seu processamento, quanto durante o 

tempo de estocagem pré-consumo (LABUZA, 1982; TEIXEIRA NETO, 2002). 

O uso da refrigeração apresenta uma série de vantagens como: manutenção da 

qualidade do produto, aumento na vida de prateleira, melhor preço, aumento de 

competitividade no setor, entre outros (TANABE e CORTEZ, 1998). 

A temperatura à qual o produto é exposto no período de armazenamento tem efeito 

adicional na proteção dos atributos de qualidade não aparentes, ou seja, valor nutricional, 

textura, aroma e flavor. A temperatura de armazenamento é, portanto, o fator ambiental mais 

importante, não só do ponto de vista comercial, como também, por controlar a senescência 

(CHITARRA e CHITARRA, 2005). 

Sarzi (2002) avaliou a qualidade de produto minimamente processado de mamão 

„Formosa‟, em dois tipos de preparo (pedaços 5,0 x 2,5 cm ou metades) e armazenados sob 

diferentes temperaturas (3, 6, 9 ºC). Os frutos foram processados sob as mesmas condições 

descritas por Teixeira et al., (2001). Concluiu que as metades tiveram aceitabilidade para o 

consumo até o 14º dia e os pedaços até o 7º dia. As condições higiênicas foram satisfatórias e 

a vida útil para os produtos armazenados a 3 e 6 ºC foi de dez dias, enquanto que os mantidos 

a 9ºC foi de sete dias. 

Oliveira Júnior et al., (2000) estudaram o efeito de diferentes temperaturas para 

armazenamento de mamão „Havaí‟ minimamente processado, e chegaram à indicação de 5ºC 

para o armazenamento deste produto. 

Almeida et al., (2006) estudaram o efeito da temperatura de refrigeração sobre as 

características químicas do mamão cv “Golden”. Eles concluíram que o abaixamento da 

temperatura de estocagem minimizou as modificações químicas durante o armazenamento. 

Onde a temperatura de a 6 °C foi considerada a temperatura ideal para o armazenamento de 

frutos de mamão. 
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3.6 Embalagens 

3.6.1 Polipropileno  

Polipropileno (PP) é termoplástico produzido pela polimerização do propeno (ou 

propileno) com a utilização de catalisadores a fim de produzir um material sólido 

semicristalino com boas propriedades térmicas, mecânicas e físicas. As principais 

características do polímero são baixo custo, elevada resistência química e a solventes, fácil 

moldagem, brilho, transparência, boa estabilidade térmica, bom balanço rigidez/impacto e 

baixa transferência de odor e sabor (ADDEO e MOORE, 1996). 

Teixeira et al., (2001) demonstraram que os mamões do grupo “Formosa”, podem ser 

utilizados para o processamento mínimo, na forma de pedaços e embalados em copos 

plásticos de polipropileno transparente, providos de tampa encaixável e com capacidade de 

500 ml. Nas temperaturas de 3ºC, 6ºC e 9ºC, estes produtos, quando produzidos dentro de 

padrões higiênicos adequados, podem ser conservados por 7 dias, sem apresentar alterações 

físico-químicas ou sensoriais significativas. 

3.6.2 Vidro 

Há muitos anos, o vidro é um material usado para a fabricação de embalagens. Além 

de armazenar os alimentos, preserva-lhes o sabor, protegendo-os contra a transmissão de 

gases. Dentre as vantagens das embalagens de vidro, destaca-se a de que elas podem ser 

lavadas e reutilizadas; também, no uso doméstico, servem para acondicionar doces, geléias, 

uma vez que podem ser esterilizadas em água fervente (NOGUEIRA, 2006). 

 A embalagem de vidro é inerte, higiênica, não interfere no sabor dos alimentos e 

bebidas ou na composição de perfumes e medicamentos, garantindo assim a qualidade 

original do seu conteúdo. O vidro pode armazenar qualquer produto por toda sua vida útil 

(VERALLIA, 2010). 

Algumas características do vidro são retornabilidade (uso do vidro para o mesmo fim 

várias vezes), reutilização (uso da embalagem de maneiras diferentes para as quais foi 

fabricada), total reciclabilidade (sem perda de volume ou de propriedades do material), é 

inerte, impermeável e não deixa sabor nem gosto no conteúdo (PRADO, 2007). 
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É resistente ao processo de fabricação e aceita produtos quentes ou gelados, 

antissépticos, pasteurizados ou esterilizados. A embalagem de vidro é ideal, também, para 

armazenar produtos naturais por períodos longos de tempo, em razão de sua inércia 

(VERALLIA, 2010). 

Uma desvantagem da embalagem de vidro é a característica de ser quebrável, o que 

requer maior cuidado durante o transporte, como também custo elevado. 

Freitas (2007) avaliou a estabilidade de sucos de maracujá envasados em garrafas de 

vidro e PET durante 120 dias de armazenamento e concluiu que ambos os sucos apresentaram 

boa estabilidade físico-química durante o período estudado. 

3.7 Microbiologia 

A presença de microorganismos pode ser utilizada para refletir a qualidade 

microbiológica dos alimentos em relação à vida de prateleira ou à segurança alimentar 

(MENDES, 2005). 

 A maior parte da microbiota presente nas frutas reside em sua parte externa, sendo o 

seu interior praticamente estéril, a menos que haja uma ruptura em alguma parte da casca. As 

frutas e seus derivados são em geral alimentos ácidos e a elevada acidez restringe a 

microbiota deterioradora, especialmente os microrganismos patogênicos. A microbiota 

normalmente presente constitui-se em bolores, leveduras, bactérias lácticas e outros 

microrganismos ácido tolerantes como bactérias acéticas, Zymomonas e algumas espécies de 

Bacillus (SIQUEIRA e BORGES, 1997).  A microbiota que contamina os produtos de frutas é 

normalmente proveniente das condições da matéria-prima e da lavagem às quais estas são 

submetidas, além das condições higiênico-sanitárias dos manipuladores, equipamentos e 

ambiente industrial em geral (SANTOS et al., 2008). 

A ANVISA, por meio da Instrução Normativa nº 12 de 10/09/99, regulamentou os 

padrões de identidade e as características mínimas de qualidade para polpas de frutas 

destinadas ao consumo como bebida, estabelecendo valores máximos de 1  NMP.g
–1 

de 

coliformes e 5 x 10
3
 UFC.g

–1
 de bolores e leveduras. A resolução RDC nº 12, de 02/01/2001, 

que estabelece os padrões microbiológicos para alimentos, estabelece valor máximo de 10
2 
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NMP.g
–1 

para coliformes termotolerantes, porém não estabelece padrões para bolores e 

leveduras. 

Vieites et al., (2004) observaram variação na população de bolores e leveduras entre 

10
2
 e 10

4
 UFC/g em mamão minimamente processado submetido a diferentes doses de 

irradiação. WADE et al., (2003) alertam para o fato de que associações metabióticas entre 

fungos e bactérias que podem causar doenças ao homem são de interesse de saúde pública. O 

desenvolvimento de fungos pode provocar aumento do pH de produtos vegetais ácidos (como, 

por exemplo, tomates e seus derivados) para valores de pH favoráveis ao crescimento de 

bactérias patogênicas (tais como Salmonella e C. botulinum), podendo desencadear surtos de 

toxinfecção alimentar.  

3.8 Análise Sensorial 

Análise Sensorial é a disciplina científica usada para evocar, medir, analisar e 

interpretar reações às características dos alimentos e materiais como são percebidas pelos 

sentidos da visão, olfato, gosto, tato e audição (ABNT, 1993). 

As propriedades sensoriais são influenciadas diretamente pela composição química e 

propriedades físicas de um produto. São percebidas pelo indivíduo como atributos de 

aparência, aroma, sabor e textura, os quais influenciam a qualidade e a competitividade entre 

produtos (MOLNAR et al., 1993). 

Basicamente, os métodos sensoriais são agrupados em analíticos e afetivos. Os 

analíticos são utilizados em avaliações em que são necessários a seleção e/ou treinamento da 

equipe sensorial e em que é exigida uma avaliação objetiva, ou seja, na qual não são 

consideradas as preferências ou opiniões pessoais, como no caso dos testes afetivos 

(FERREIRA et al., 2000). 

Trigo (2010) avaliou as alterações sensoriais em mamões formosa minimamente 

processados e submetidos a tratamentos com revestimentos comestíveis. Os dados obtidos 

mostraram que até o 15º dia as notas atribuídas às amostras indicaram boa aceitação da 

aparência, do aroma, sabor e textura. 

Besinela Júnior et al., (2010)  estudou o efeito de diferentes biopolímeros no 

revestimento de mamão (Carica Papaya L.) minimamente processado e observaram que os 
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biopolímeros não influenciaram o aroma, sabor, textura e aparência dos pedaços de mamões 

até o quarto dia de armazenamento, no entanto, as propriedades sensoriais foram 

insatisfatórias após oito dias de armazenamento. 

Shinagawa (2009) avaliou as características bioquímicas da polpa de mamão (Carica 

Papaya L.) processada por alta pressão hidrostática e ao avaliar as características sensoriais 

observou que o suco de mamão formulado no estudo, obtido a partir da polpa processada por 

APH, apresentou aceitabilidade satisfatória. 

Santana et al., (2004) estudaram genótipos melhorados de mamão (Carica papaya L.) 

e avaliaram as características sensoriais e físico-químicas dos frutos por dois anos 

consecutivos, nos resultados da análise sensorial observaram que a maioria dos frutos dos 

genótipos avaliados alcançaram médias altas, correspondente aos termos “gostei 

ligeiramente” e “gostei moderadamente” da escala hedônica, nos dois anos de estudo o que 

mostrou a boa aceitação do produto. 

3.9 Nariz eletrônico  

Um nariz eletrônico consiste de uma matriz de sensores de vapor não-específicas. Em 

geral, um sensor é projetado de forma que cada sensor individual responde a uma ampla gama 

de produtos químicos, mas com uma sensibilidade única em relação aos outros sensores. A 

identificação química é obtida por comparação do padrão de resposta do sensor de vapor de 

um desconhecido para os padrões previamente estabelecidos de vapores conhecidos. Nos 

últimos anos, o nariz eletrônico tem sido aplicado a sistemas químicos cada vez mais 

complexos e complicados. O nariz eletrônico é ideal para a identificação de produtos 

químicos específicos, tais como o conteúdo dos tanques de armazenamento, e inúmeros 

instrumentos têm sido comercializados para atender este mercado. Outros pedidos dizem 

respeito a sistemas químicos menos precisamente definidos. Por exemplo, a composição 

química de vapores de especiarias ou outros produtos alimentares, não é completamente 

conhecida, mas o nariz eletrônico pode distinguir entre determinados tipos de especiarias. O 

nariz eletrônico pode ser treinado para proporcionar um nível de qualidade dos sabores e 

produtos alimentícios. Existem muitos tipos de narizes electronicos com diversos tipos de 

sensores (NAGLE et al., 1998). 
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Aplicações na área de alimentos e bebidas incluem a inspecção da natureza e da 

qualidade dos ingredientes, controle do processo de fabricação, e, finalmente, tudo 

relacionado a vida de prateleira. É importante o conhecimento dos ingredientes de um produto 

para proteger o cliente da baixa qualidade da matéria-prima e / ou para evitar fraudes (RÖCK 

et al., 2008). 

As características sensoriais do mamão (principalmente sabor e aroma) envolvem, na 

maioria dos casos, os compostos voláteis (benzil-isotiocianato, terpenos, hidrocarbonetos, 

ésteres, aldeídos, cetonas, alcoóis e ácidos orgânicos) (FUGGATE et al., 2010; ALMORA et 

al., 2004; FLATH e FORREY, 1977). Os compostos voláteis de diferentes cultivares de 

mamão tem sido extensivamente investigados durante quarenta anos de pesquisas publicadas, 

levando à identificação de cerca de quatrocentos componentes voláteis frutais (PINO et al., 

2003). Dentre os hidrocarbonetos que compõem o mamão, monoterpenos, que geralmente 

contribuem para o aroma de frutas, são escassos, enquanto outros grupos, como os 

hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos foram detectados em níveis mais elevados (FLATH e 

FORREY, 1977). 

Capone et al., (2000) exploraram a resposta de um sensor MOS (SnO2) em queijo 

parmesão. Eles encontraram uma diferença significativa na resposta ao analisar amostras de 

queijo fresco e depois de 30 dias de armazenamento. 

Nos estudos de Natale et al., (1998) o desempenho de um nariz eletrônico foi 

comparado com os resultados da análise sensorial em dois diferentes alimentos: massa de 

tomate e leite UHT. As conclusões de ambos os métodos parecem estar em determinado 

acordo. Este resultado não é trivial, porque, em princípio, não há razões a priori para um 

comportamento comum dos sentidos humanos e um nariz eletrônico, uma vez que são 

baseados nos diferentes paradigmas, principalmente no princípio de funcionamento de 

sensores. No caso do tomate, a análise com o nariz eletrônico confirmou a classificação do 

tomate efetuada de acordo com uma inspeção visual dos frutos colhidos, enquanto essa 

correlação não é evidente pela análise sensorial. 

3.10 Microscopia 

De acordo com Aguilera e Stanley (1990), define-se como microestrutura de alimentos 

a organização dos componentes de um alimento e suas interações. Ao sofrer processamento, a 
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microestrutura do alimento é destruída e reconstituída, o que poderia ser entendido como uma 

série de operações e reestruturação e reorganização. 

O reconhecimento da microestrutura de alimentos está agora sendo reconhecido como 

um pré-requisito necessário para entender suas propriedades. Todos aqueles que têm interesse 

de descrever, prever e controlar o comportamento de materiais alimentícios reconhecem a 

importância do verdadeiro reconhecimento da maneira como os componentes estão 

organizados, já que existe uma conexão causal entre estrutura e funcionalidade. Os métodos 

para o processamento de alimentos podem ser baseados no conceito de que mudanças na 

microestrutura afetam as propriedades do produto (PARK et al., 2006). 

Os métodos de análises microscópicas também apresentam grande valor na 

identificação de produtos deteriorados pelo ataque de bactérias e fungos. Estes 

microorganismos podem ser identificados com a utilização de um simples exame 

microscópico. Para isso, é necessário que o analista tenha conhecimento prático e, sobretudo, 

muita experiência para identificar o aspecto e a estrutura destes agentes estranhos, prejudiciais 

aos produtos armazenados (MENDES, 2005). 
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4.0 MATERIAL E MÉTODOS  

Este trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Processamento de Produtos de 

Origem Vegetal (LPPOV), no Laboratório de Análise de Alimentos (LAA) e no Laboratório 

de Microbiologia (LM) do Departamento de Tecnologia de Alimentos (DTA) da Universidade 

Federal de Sergipe, na cidade de São Cristóvão – SE. 

4.1 Material vegetal 

As amostras de mamão (Carica papaya L.), do cultivar Formosa foram obtidas no 

comércio local da cidade de Aracaju-SE. Os frutos de mamão Formosa foram selecionados 

seguindo os critérios: estádio de maturação maduro (com 50% a 75% de casca amarela), 

tamanho, livres de infecção e de defeitos físicos. Esta seleção teve como finalidade obter uma 

amostragem com o mesmo grau de maturação. 

4.2 Métodos 

A Fig. 7 representa as operações executadas para a obtenção das gotas de mamão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7- Fluxograma das etapas do processo de obtenção de gotas de mamão. 
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4.2.1 Seleção, Sanitização e Obtenção da Polpa 

Foi realizada uma pré-lavagem nas amostras de mamão, com água corrente em 

abundância para a retirada das impurezas macroscópicas. Foi feita a sanitização onde as 

amostras foram imersas em uma solução aquosa de cloro orgânico (Sumaveg®) a 200 ppm 

durante 15 min. Em seguida as amostras foram enxaguadas para a retirada total da solução 

aquosa de cloro orgânico (Sumaveg®). A polpa do mamão foi obtida com a utilização de uma 

despolpadeira da Marca Itametal. 

4.2.2 Esferificação/Geleificação 

Esferificação Básica 

As gotas de mamão foram obtidas por meio do processo de esferificação básica da 

polpa de mamão. Para o processo de esferificação foi utilizada a metodologia de gotejamento. 

Foram feitas duas soluções. Solução (1): foi preparada uma solução composta de alginato de 

sódio e de polpa de mamão (na proporção de 1:100), na preparação desta solução utilizou-se 

um homogeinizador Marca Philips, Modelo RI1341 com potência de 300 Watts. Para a 

solução (2): foi preparada uma solução aquosa com concentração de 1% de cloreto de cálcio.  

A solução (1) foi gotejada com o auxílio de uma seringa com capacidade de 20 mL sobre a 

solução (2). Com um instrumento perfurado as gotas foram drenadas e foi feita uma nova 

imersão das gotas em um recipiente com água para a retirada de algum resíduo da solução 2.  

Após a lavagem, estas foram acondicionadas em potes de vidro e de polipropileno com 

capacidade de 50g e refrigeradas a 5±1°C para serem armazenadas, caracterizadas e 

submetidas à avaliação sensorial (Figura 8). 
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Figura 8- Etapas do processamento das gotas de mamão. (A)-Amostra de mamão. (B)-

Obtenção da polpa de mamão. (C)-Polpa de mamão com alginato de sódio. (D)- Gotejamento 

da polpa para obtenção das gotas. (E) e (F) – Gotas de mamão nas embalagens de 

polipropileno e de vidro. 

4.2.3 Análises físico-químicas  

Foram efetuadas análises para caracterização físico-química das gotas e da polpa de 

mamão. Esta caracterização teve como finalidade avaliar os componentes nutricionais da 

polpa e das gotas de mamão. 

As amostras foram submetidas às seguintes análises: 

Rendimento 

O rendimento foi obtido por meio da pesagem dos frutos in natura e em seguida a 

pesagem após despolpamento, calculando-se posteriormente a razão entre a diferença na 

pesagem e o peso inicial multiplicado por 100. 
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Teor de Umidade  

O teor de umidade foi determinado pelo método de secagem direta em estufa a 105ºC 

até peso constante, seguindo o método 012/IV do Instituto Adolfo Lutz (2005). A amostra foi 

pesada em balança analítica (Tecnal) com precisão 10
-4

 kg. 

Cinzas ou minerais  

Foi utilizado o método de incineração em mufla segundo metodologia descrita pelo 

método 900.02 da Official Methods of analysis of the Association of Official Analytical 

Chemists (1996). As pesagens foram feitas em balança analítica (Tecnal) com precisão 10
-4

 

kg até a obtenção de peso constante. 

pH  

Para determinação do pH foi utilizado o método Potenciométrico seguindo 

metodologia do Instituto Adolfo Lutz (2005,017/IV).O pH foi medido em potenciômetro da 

marca Tecnopon, modelo MPA-210, calibrado com soluções-tampão nos pHs 4 e 7 a 20°C. 

Foram pesados 5g da amostra que foram diluídos com o auxílio de 50mL de água, foi 

observada a leitura do pH dada pelo aparelho. 

Sólidos Solúveis (°Brix) 

Para a determinação de sólidos solúveis foi avaliada em refratômetro Abbé de bancada 

(Biobrix) e o resultado foi expresso em
 o
Brix. 

Acidez  

O teor de acidez foi determinado pelo método de acidez titulável determinada por 

titulação com NaOH 0,1M de acordo com o método N
o 
22.058 da Official methods of analysis 

of the Association of Official Analytical Chemists (1984) e expressa em porcentagem de 

ácido cítrico. 
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Ratio 

A razão entre os graus Brix e a acidez (g ácido cítrico/100 g de polpa), denominada 

“ratio”, foi calculada a partir das determinações de sólidos solúveis e acidez, descritos 

anteriormente. 

Vitamina C  

A determinação da vitamina C foi realizada de acordo com o método N
0 

43.065 da 

American Official Analysis of Chemistry (1984), modificado por Benassi e Antunes (1988). 

No qual substitui a solução de extração de ácido metafosfórico por ácido oxálico. 

Proteínas  

O teor de proteína presente nas amostras foi determinado pelo método de Kjedahl, 

seguindo o método 036/IV do Instituto Adolfo Lutz (2005). 

Lipídios  

O teor de lipídeos foi analisado pelo método por extração direta em Soxhlet. 

Conforme descrito pelo método N
o
 920.39, C da Official methods of analysis of the 

Association of Official Analytical Chemists (1995). 

Carotenóides Totais e β-caroteno 

Os teores de carotenóides foram avaliados seguindo o método proposto por 

Lichtenthaler (1987). Os teores foram expressos em µg/g. 

Licopeno 

A determinação de licopeno foi realizada de acordo com o método de Rodriguez-

Amaya (1993). Os teores foram expressos em µg/g. 

Cor 

As leituras da cor foram obtidas com a utilização do colorímetro Color Meter Minolta 

200b. Neste sistema de representação de cor, os valores L*, a* e b* descrevem a 

uniformidade da cor no espaço tridimensional, em que o valor L * corresponde a quão claro e 
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quão escuro é o produto analisado (0: preto; 100: branco). Os valores de (a*) correspondem à 

escala do verde ao vermelho (a* negativo, verde; a* positivo, vermelho) e os valores de (b*) 

correspondem à escala do azul ao amarelo (b* negativo, azul; b* positivo, amarelo). O ângulo 

Hue (h
o
) é o ângulo formado entre a* e b*, indicando a saturação da cor do objeto 

(MINOLTA, 1994). 

4.2.4 Análise Microbiológica 

Preparo das amostras para análise microbiológica 

 Cada amostra foi primeiramente homogeneizada, e desta foi transferido 25mL, 

individualmente, para um erlenmeyer contendo 225 mL de água peptonada tamponada estéril 

e seguiu-se a posterior homogeneização (diluição 10
-1

); a partir desta diluição foi realizada a 

diluição decimal de 10
-2

 e 10
-3

. 

Contagem de bolores e leveduras 

 A contagem de bolores e leveduras em superfície foi realizada inoculando 1mL de 

cada uma das diluições realizadas em placas de Petri estéreis contendo 15 a 20 mL do meio de 

cultura Ágar Batata Dextrose (PDA) devidamente acidificado com ácido tartárico e 

solidificado, as placas foram invertidas e incubadas em estufa a 25°C por 3 a 5 dias. Foi 

realizada a contagem das colônias.  

4.2.5 Análise Sensorial 

As amostras foram submetidas à observação sensorial durante o armazenamento. Para 

a medida da intensidade dos seguintes parâmetros: aparência, aceitação global, aroma, doçura, 

firmeza. Para aparência, aceitação global e aroma foi utilizada uma escala hedônica 

estruturada variando de gostei muitíssimo (nota 9) a desgostei muitíssimo (nota 1). Para 

doçura e firmeza foi utilizada uma escala hedônica estruturada variando de +3 Muito mais 

doce/firme que o ideal a -3 Muito menos doce/firme que o ideal. Também foi analisada a 

intenção de compra com escala de 9 pontos (1 = certamente não compraria; 9 = certamente 

compraria) (ANEXO A). 
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Os testes foram realizados durante três semanas utilizando-se um grupo fixo de 30 

provadores não-treinados, recrutados dentre alunos, funcionários e professores da 

Universidade Federal de Sergipe (UFS). 

4.2.6 Nariz eletrônico 

Foi selecionada a operação de limpeza da câmara no teclado do protótipo (Figura 9) 

que já estava corretamente acoplado num computador. Após a limpeza, esperou-se o tempo de 

recuperação dos sensores, no mínimo 30 minutos. Para a operação de reconhecimento de 

amostra, a mesma foi inserida na câmara de aquisição, em seguida foi selecionada a operação 

“Analisar” no teclado. O tempo de duração da análise foi de 12 minutos. Após o tempo de 

concentração dos gases voláteis, o sistema de reconhecimento começou a adquirir 

informações dos sensores. Os sensores e os compostos identificados estão relacionados no 

quadro abaixo (Quadro 1). 

Quadro1 - Sensores utilizados no nariz eletrônico e compostos identificados por eles. 

 
 

 
Figura 9- Sistema completo do nariz eletrônico, sendo (1) o nariz eletrônico (2) o ambiente 

gráfico de aquisição e armazenamento de dados. 
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Figura 10- Gotas de mamão na câmara de concentração de gases do nariz eletrônico. 

4.2.7 Análise Microscópica 

A análise microscópica foi realizada em pontos comuns das amostras. Nesta análise, 

foi utilizado um microscópio digital da marca Dino-Lite Plus, Modelo AM313T. 

Aproximação 20x ~ 230x. 

4.2.8 Análise Estatística 

Para os resultados das análises físico-químicas foi utilizado um delineamento fatorial 

inteiramente casualizado, seguindo esquema 2x4 (2 embalagens e 4 tempos), com três 

repetições de cada amostra. Os dados foram expressos como médias. Aplicou-se o teste t, a 

5% de probabilidade, para detecção de diferenças de médias entre a polpa de mamão e as 

gotas recém processadas. Aplicou-se o teste de Tuckey, a 5% de probabilidade, para detecção 

de diferenças de médias entre as embalagens e nos tempos. Foi utilizado o software Assistat 

(Assistência Estatística), versão 7.6 beta, 2011. 

Os resultados dos testes sensoriais foram avaliados estatisticamente pelo programa 

computacional SAS, por Análise de Variância (ANOVA), teste de médias de Tukey (p≤0,05). 

Com os resultados obtidos na análise sensorial construiu-se também o gráfico para cada 

atributo. Após a construção do gráfico, foi feita regressão linear com o auxílio do software 

EXCEL e obteve-se a equação da reta. 
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5.0 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

5.1 Análises físico-químicas 

O rendimento em polpa de mamão foi de 75,95%, foi observada uma grande diferença 

entre o resultado encontrado e o apresentado por Shinagawa (2009) que obteve um 

rendimento de 95% ao analisar o rendimento de mamão formosa, essa diferença pode estar 

relacionada com a espessura da polpa e da casca e a quantidade de sementes dos mamões. 

A Tabela 3 apresenta os resultados da análise físico-química da polpa de mamão 

formosa utilizada no processamento das gotas. 

Tabela 3 - Caracterização físico-química da polpa de mamão utilizada para o processamento 

das gotas e das gotas de mamão. 

Parâmetros Polpa Gotas de mamão 

Umidade (%) 88,45±0,01
b 

89,41 ±0,50
a 

Cinzas (%) 0,44±0,028
b 

0, 63 ±0,00
a 

pH 4,84±0,01
a 

4,66± 0,03
b 

Acidez Total (g de ácido cítrico /100g) 0,088±0,0
a 

0,088±0,00
a 

Ácido Ascórbico ( mg/100g)  47,38±3,58
a 

36,99±0,02
b 

Sólidos Solúveis (
o
Brix) 10,33±0,14

a 
9,92± 0,14

b 

Ratio 117,86±1,75
a 

112,56±1,54
b 

Proteínas (%) 0,55±0,01
a 

0, 54±0, 01
a 

Lipídeos (%) 0,39±0,22
b 

0,78±0,07
a 

Carotenóides Totais (µg /g) 39,35±1,49
a 

36,82±0,19
b 

Betacaroteno (µg /g) 11,17±0,96
a 

9,50± 0,0
b 

Licopeno (µg /g) 26,49±0,02
a 

26,49±0,0
a 

Cor    

L* 23,33±2,74
a 

17,87 ±1,40
b 

a* +12,37±0,38
b 

+15,13 ±1,47
a 

b* +12,40±3,41
a 

+17,23 ±3,35
a 

hº 48,7±0,92
a 

45,10 ± 0,87
b 

*Os dados da Tabela estão em base úmida. 

** Médias seguidas pela mesma letra na linha, não diferem entre si pelo teste t ao nível de 5% de 

probabilidade. 
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Quanto ao teor de umidade o valor obtido para a polpa foi de 88,45% que se encontra 

em concordância com o valor reportado por outros autores, como: Shinagawa (2009), El-

Aquar e Murr (2003) e Grizzoto et al., (2005) que ao estudar polpa de mamão formosa 

encontraram teor de 90,46%, 87,73% e 90,2 % respectivamente, Teixeira et al., (2001) ao 

analisar mamão formosa minimamente processado encontraram uma faixa de umidade de 

84,72 a 92,88%. Quando se compara a polpa com a gota, verifica-se diferença significativa 

em relação à umidade que pode ser explicado pelo fato de que no processamento das gotas, 

estas passaram por imersão em água. 

Em relação ao teor de cinzas o valor foi de 0, 4433 que foi próximo aos encontrados 

por Shinagawa (2009) que ao analisar polpa de mamão formosa verificou teores de 0,41 e por 

Santana et al., (2003) ao estudar genótipos melhorados de mamão obtiveram uma faixa entre 

0,23-0,42. O teor de cinzas da polpa foi menor que o teor de cinzas da gota, o que ocorreu 

provavelmente devido à película de alginato que ao ser formada nas gotas incorporou teor de 

cinzas.  

O pH encontrado nesse estudo foi de 4,84, e estava de acordo com o verificado por 

Lima et al., (2009) e El-Aquar e Murr (2003) que encontraram valores de 5,06 a 5,10 e 5,75 

respectivamente. Constatou-se que a polpa teve valor maior que a gota, o que pode ser 

explicado pelo caráter ácido que o alginato de sódio possui. Miguel (2008), estudando melões 

minimamente processados verificou que os melões revestidos com alginato de sódio 

apresentaram menor valor de pH em comparação ao controle. Fontes (2005), ao estudar maçãs 

„Royal Gala‟ minimamente processadas revestidas com películas comestíveis ou com solução 

conservadora, observou que os cubos revestidos com película de alginato de sódio foram os 

que apresentaram os menores valores de pH. 

Para a acidez o valor foi de 0, 088 g de ácido cítrico /100g, o qual está na faixa do 

encontrado por Souza et al., (2005) que ao analisar mamão formosa minimamente processado 

obtiveram valor de 0,058 g de ácido cítrico /100g e por El-Aquar e Murr (2003) onde 

encontraram valor de 0,12 g de ácido cítrico /100g. Lima et al., (2009) ao analisar o mamão 

formosa comercializado em Mossoró-RN verificaram que os resultados da acidez titulável 

oscilaram entre 0,074 a 0,090 g de ácido cítrico /100g. Fagundes e Yamanishi (2001), em 

frutos maduros de mamão do Grupo Solo, constataram valores entre 0,04 e 0,16 g de ácido 
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cítrico /100g. Ao comparar a polpa com as gotas verificou-se que não houve diferença entre 

os teores de acidez. 

O valor encontrado neste estudo para o °Brix foi de 10,33 que se encontra na faixa de valores 

obtidos por outros autores, como Souza et al., (2005) que ao analisar mamão formosa 

minimamente processado encontrou 11,67 
o
Brix, Grizzoto et al., (2005) ao analisar polpa de 

mamão encontrou 9,6 
o
Brix, Lima et al., (2009) ao analisar o mamão formosa comercializado 

em Mossoró-RN observou os seguintes valores de sólidos solúveis 12,86 
o
Brix, 13,42

 o
Brix e 

12,64
 o

Brix. Segundo Souza et al., (2005) o alto teor de açúcares está relacionado ao baixo 

teor de acidez e indica sabor suave da polpa de mamão. A polpa apresentou maior valor de 

brix que a gota. Segundo Trigo (2010), que avaliou a qualidade do mamão Formosa 

minimamente processado utilizando revestimentos comestíveis, a imersão de fruto em solução 

filmogênica pode lixiviar os sólidos solúveis da fruta.   

O teor de ácido ascórbico da polpa de mamão avaliada neste estudo foi de 47,38 

mg/100g, próximo ao obtido por Rocha et al., (2007) que analisando mamão formosa 

encontraram teor de vitamina C de 46,92mg/100g. Porém inferior ao verificado por El-Aquar 

e Murr (2003) que foi de 71,31 mg/100g e Souza et al., (2005) com teor de 76,7 mg/100g. 

Constatou-se que a polpa tinha maior conteúdo de ácido ascórbico que a gota, provavelmente 

devido às perdas que aconteceram durante processamento. 

Em relação ao teor de proteínas o teor obtido foi de 0,55 %, superior ao encontrado 

por Shinagawa (2009) que verificou o teor de proteínas em polpa de mamão formosa de 0,05 

g/100g. Quanto ao teor de proteínas não houve diferença significativa nos teores da polpa e 

das gotas. 

O valor do teor de lipídeos foi de 0,39%, menor que o encontrado por Shinagawa 

(2009) que verificou conteúdo de lipídeos de 0,49 g/100g. O teor de lipídeos da gota foi 

superior ao teor da polpa, a película de alginato provavelmente contribuiu para esse aumento. 

O teor de carotenóides totais foi de 39,35 µg /g, está em concordância com El-Aquar e 

Murr (2003) que obtiveram teor de carotenóides totais em mamão formosa in natura de 37,02 

µg/g de carotenóides. Kimura et al., (1991) ao estudar mamão constataram teores de 

carotenóides totais na faixa de 27,8-37,8 µg de carotenóides/g de amostra. O teor de 
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carotenóides totais foi maior na polpa quando comparado com a gota, essa diminuição pode 

sido ocasionada pelo processamento. 

Com relação ao betacaroteno, Grizzoto et al. (2005) ao analisar polpa de mamão 

encontrou valor de 3,64 µg de betacaroteno/g de amostra, valor inferior ao reportado neste 

trabalho que foi de 11,17 µg /g. O teor de betacaroteno foi maior na polpa quando comparado 

com a gota, essa diminuição pode sido ocasionada pelo processamento. 

De acordo com Rodriguez-Amaya et al., (2008), o teor de licopeno de mamão formosa 

é igual a 23±8 µg de licopeno/g de mamão, o que mostra que o valor mostrado na Tabela 5 

(26,49 µg /g) está coerente com a literatura. Ao comparar o teor de licopeno da polpa de 

mamão com o verificado nas gotas não houve diferença significativa. 

Os resultados dos parâmetros de cor (a*=+12,37; b*= +12,40; L*=23,33; hº=48,7) 

mostraram que a coloração da polpa era alaranjado escuro.  Rai e Chauhan (2008) analisando 

mamão in natura encontraram valores de a*=+9,15, b*= +23,47, L*= 37,51. Quando 

comparados os parâmetros de cor da polpa (a*=+12,37; b*= +12,40; L*=23,33; hº=48,7) com 

os parâmetros de cor da gota (a*=+15,13; b*= +17,23; L*= 17,87; hº=45,10) foi possível 

verificar que as gotas apresentaram uma cor mais escura que a polpa.   

Os resultados das análises físico-químicas das gotas de mamão armazenadas em 

embalagem de vidro e polipropileno estão apresentados nas Tabelas seguintes. 

A umidade das gotas de mamão (Tabela 4) apresentou diferença significativa em 

relação ao tempo de armazenamento, este sofreu um aumento de 3,32% na embalagem de 

vidro e de 3,25% na embalagem de polipropileno, após 21 dias de armazenamento. Verificou-

se que o teor de umidade das gotas armazenadas nos dois tipos de embalagens apresentaram 

comportamento semelhante com o passar do tempo. Entre as embalagens houve diferença 

significativa apenas no 14° dia, onde a embalagem de vidro apresentou um teor de umidade 

um pouco menor que o constatado na embalagem de polipropileno. O aumento da umidade 

pode ser explicado, no processo de obtenção das gotas realiza-se imersão em água a qual pode 

ter sido absorvida pelas gotas. 
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Tabela 4 – Teor de umidade (%) nas gotas de mamão armazenadas a 5±1°C durante 21 dias 

em embalagens de vidro e polipropileno. 

* Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferem entre si pelo teste de 

Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

Quanto ao teor de cinzas (Tabela 5) os valores médios relativos encontrados para as 

embalagens mostraram diferença significativa no 7
o
 dia e no 21

o 
dia. Enquanto que nos 

tempos de armazenamento foi possível observar que houve diferença significativa no decorrer 

do armazenamento. Houve um aumento no teor de cinzas da embalagem de vidro de 1,56% e 

de 10,14% na embalagem de polipropileno no final do armazenamento. 

Tabela 5 – Teores de cinzas (%) nas gotas de mamão armazenadas a 5±1°C durante 21 dias 

em embalagens de vidro e polipropileno. 

* Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferem entre si pelo teste de 

Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

Não foram observadas oscilações no pH tão acentuadas quanto na acidez, de acordo 

com Reis et al., (2006) esta tendência deve-se ao efeito tamponante do fluído celular que não 

permite amplas variações de pH. 

A partir do 7°, foi verificado uma redução no valor do pH, com posterior aumento no 

14° dia de armazenamento na embalagem de vidro, o qual no final do armazenamento 

alcançou níveis próximos aos valores encontrados no dia do processamento (Tabela 6). Este 

comportamento também foi verificado por Groppo (2007) ao estudar laranja minimamente 

processada e tratada com alginato de sódio e armazenadas a 5°C.  Em relação às gotas 

armazenadas em embalagem de polipropileno e vidro, estas não apresentaram diferenças 

significativas com o período de armazenamento. 

 

Embalagens 
Tempo (Dias) 

0 7 14 21 

Vidro 89,41 ±0,50
aB

           92,38± 0,03
aA

           91,82± 0,85
bA

 92,27± 0,12
aA

                          

Polipropileno 89,41±0,50 
aB

           92,32± 0,03
aA

           92,62± 2,78
aA

 92,56± 0,12
aA

                          

Embalagens 
Tempo (Dias) 

0 7 14 21 

Vidro 0, 6343 ±0,00
aAB

 0, 5824 ±0,0073
bB

 0, 6657 ±0,0285
 aA

 0, 6442±0,0055
bA

 

Polipropileno 0, 6343±0,00 
aB

 0, 6707 ±0,0178
aAB

 0, 6477±0,0309
aAB

 0, 6986±0,0076
aA
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Tabela 6– Valores de pH das gotas de mamão armazenadas a 5±1°C durante 21 dias em 

embalagens de vidro e polipropileno. 

* Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferem entre si pelo teste de 

Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

Segundo Almeida et al., (2006) de uma maneira geral, o aumento da acidez está re-

lacionado com a redução dos valores de pH. As medidas de pH das gotas de mamão, 

entretanto, não identificaram diferenças significativas entre as embalagens estudadas, o que 

mostra que as embalagens não influenciaram no pH das gotas. Somente quando foi utilizada a 

embalagem de vidro houve diferença significativa com relação ao período de armazenamento, 

onde apresentou uma diminuição de 3,43% ao final do armazenamento. Enquanto que a 

embalagem de polipropileno apresentou uma diminuição de apenas 0,22% em relação ao 

inicial.  

Para o teor de sólidos solúveis houve diferença significativa entre o período de 

armazenamento das gotas e que apenas no último dia foi verificada diferença significativa 

entre as embalagens estudadas (Tabela 7). Foi possível observar a diminuição do teor de 

sólidos solúveis com o passar do tempo nas amostras acondicionadas nas embalagens de vidro 

de 21,88% e a de polipropileno 26,11% do teor inicial. Essa diminuição pode ser explicada, 

no processo de obtenção das gotas realiza-se imersão em água o que poderia estar lixiviando 

os teores de sólidos solúveis. 

Tabela 7– Teor de sólidos solúveis (°Brix) nas gotas de mamão armazenadas a 5±1°C durante 

21 dias em embalagens de vidro e polipropileno. 

* Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha,não diferem entre si pelo teste de 

Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

Trigo (2010) ao estudar mamão formosa minimamente processado utilizando 

revestimentos comestíveis, observou que em todos os períodos os revestimentos resultaram 

em mamões com teores de sólidos solúveis significativamente menores que o controle, e que 

não houve diferença significativa com o passar do tempo. 

Embalagens 
Tempo (Dias) 

0 7 14 21 

Vidro 4,66± 0,03
aAB

 4,58± 0,02
aAB

 4,71 ±0,24
aA

 4,50±0,03
aB

 

Polipropileno 4,66± 0,03
aA

 4,60±0,00
aA

 4,65±0,05
aA

 4,65±0,02
aA

 

Embalagens 
Tempo (Dias) 

0 7 14 21 

Vidro 9,92± 0,14
aA

 9,37±0,20
aB

 8,17±0,14
aC

 7,75± 0,00
aD

 

Polipropileno 9,92±0,14
aA

 9,07±0,06
bB

 8,17±0,14
aC

  7,33± 0,29
bD
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Groppo (2007) avaliando o efeito de película de alginato de sódio a 1% em laranja 

minimamente processada armazenadas por nove dias a temperatura de 5°C constatou menores 

teores de sólidos solúveis ao final do armazenamento. 

Para o teor de acidez titulável (ATT) foi possível observar um aumento com o passar 

do tempo, correndo diferença significativa no final do armazenamento. Foi possível observar 

que na embalagem de vidro ocorreu um aumento de 89,44% e de 117,93% na de 

polipropileno em relação ao teor inicial. Constatando uma diferença significativa entre as 

embalagens, onde a embalagem de polipropileno apresentou um maior teor de acidez em 

relação à de vidro (Tabela 8).  

Tabela 8– Teores de acidez total titulável (g de ácido cítrico /100g) nas gotas de mamão 

armazenadas a 5±1°C durante 21 dias em embalagens de vidro e polipropileno. 

* Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferem entre si pelo teste de 

Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

O “ratio” representa a relação entre os sólidos solúveis e a acidez titulável. É um 

indicativo de sabor do fruto, pois relaciona a quantidade de açúcares e ácidos presentes 

(GROPPO, 2007). O ratio tem grande importância no índice de maturação de frutas, porque é 

um valor de relevância que remete ao sabor destas. Desse modo, quanto maior este valor, 

maior é o grau de doçura (OLIVEIRA, 2010).  

De acordo com os resultados do “ratio”, houve diferença significativa para os dias de 

armazenamento e entre as embalagens, a diferença ocorreu somente no sétimo dia de 

armazenamento. Os resultados indicam que a doçura da polpa foi diminuindo com o passar do 

tempo, ocorrendo uma perda em relação ao teor inicial de 58,72 % nas gotas armazenadas na 

embalagem de vidro e de 66,06% na embalagem de polipropileno (Tabela 9). 

 

 

Embalagens 
Tempo (Dias) 

0 7 14 21 

Vidro 0,0881±0,0001
aD

 0,1174± 0,0145
aC

 0,1505±0,0003
aB

 0, 1669± 0, 0058
bA

 

Polipropileno 0,0881±0,0001
aD

 0,1260±0,0001
aC

 0,1420± 0,0078
aB

 0, 1920±0, 0002 
aA
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Tabela 9- Valores médios de „ratio‟ (sólidos solúveis/acidez titulável) das gotas de mamão 

armazenadas a 5±1°C durante 21 dias em embalagens de vidro e polipropileno. 

* Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferem entre si pelo teste de 

Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

Oliveira Júnior et al., (2006) ao caracterizar mamão armazenado em atmosfera 

modificada em três diferentes formas de armazenamento: frutos com embalagem de 

polietileno de baixa densidade (PEBD) e com absorvedor de etileno (CECA), frutos com 

embalagem de PEBD e sem absorvedor de etileno (CESA) e controle com frutos sem 

embalagem de PEBD e sem absorvedor de etileno (SE) por 12 dias, encontrou valores de 

“ratio” que variavam entre 152,89 e 112,01.  

A utilização de alginato de sódio e solução de cloreto de cálcio no processamento das 

gotas de mamão não impediu que houvesse redução nos teores de ácido ascórbico no produto. 

No que se refere ao teor de vitamina C, verificou-se que ocorreram perdas, durante o 

período de armazenamento, nos dois tipos de embalagem utilizados. As gotas armazenadas 

em embalagem de vidro apresentaram menor redução, com 49,93%, enquanto que a 

embalagem de polipropileno foi de 66, 80% (Tabela 10). As gotas armazenadas em 

embalagem de vidro apresentaram uma melhor preservação da vitamina C, a melhor 

conservação pode ser sido favorecida pela menor permeabilidade ao oxigênio deste tipo de 

embalagem. 

Tabela 10- Teor de vitamina C (mg/100gramas) nas gotas de mamão armazenadas a 5±1°C 

durante 21 dias em embalagens de vidro e polipropileno. 

* Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferem entre si pelo teste de 

Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

 

 

Embalagens 
Tempo (Dias) 

0 7 14 21 

Vidro 112,56±1,54
aA

 80,79±12,59
aB

 54,25±0,86
aC

 46,46±1,58
aC

 

Polipropileno 112,56±1,54
aA

 71,98±0,48
bB

 57,64±4,04
aC

 38,20±1,49
aD

 

Embalagens 
Tempo (Dias) 

0 7 14 21 

Vidro 36,99±0,02
aA

 36,13±0,15
aB

 24,72± 0,06
aC

 18,52±0,13
aD

 

Polipropileno 36,99±0,02
aA

 36,14±0,21
aB

 18,59± 0,03
bC

 12,28±0,09
bD
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A FAO/OMS (2001) recomenda uma ingestão de 45 mg diários de vitamina C para 

adultos de ambos os sexos; 55mg para gestantes, 70 mg para lactantes e, para crianças até 13 

anos, 35mg diários. Nesta pesquisa verificou-se uma grande perda de vitamina C, entretanto, 

este produto ainda pode ser considerado uma fonte desta vitamina. 
 

A degradação da vitamina C durante o armazenamento é justificado porque o ácido 

ascórbico sofre degradação pelo calor, oxidação, dessecação, armazenamento, aplicação do 

frio e alcalinidade do meio (FRANCO, 1998). 

Groppo (2007) detectou efeito significativo para o período de armazenamento a 5°C 

nas amostras de laranjas minimamente processadas e tratadas com alginato de sódio, os quais 

apresentaram redução no teor de ácido ascórbico no decorrer do armazenamento, alcançando 

no 12º dia teores significativamente menores que aos observados no dia do processamento e 

relata que este fato pode ser atribuído a interferência das soluções filmogênicas. 

Adetuyi et al., (2008) ao analisar amostras de mamão cultivadas na Nigéria recobertas 

com manteiga derretida de Karité (Vitellaria paradoxa) armazenadas em temperatura 

ambiente e sob refrigeração por 8 dias, observou que houve uma redução no teor de vitamina 

C de 72,79 - 40,28 mg/100 g no mamão recoberto e 72,79-38,16 mg/100 g no mamão não 

recoberto com a manteiga armazenados em temperatura de refrigeração (10±1
o
C). 

O estudo dos carotenóides se destaca pela sua importância na alimentação humana 

como fonte de vitamina A e por apresentar ação antioxidante que está relacionada com a 

diminuição do risco de doenças degenerativas como alguns tipos de câncer, doenças 

cardiovasculares e formação de catarata, além também, da importância do seu uso comercial 

como corante natural (NASCIMENTO, 2006). 

 

 A conversão do caroteno em vitamina A (retinol) é realizada na parede do intestino 

delgado, sendo influenciada pela ingestão de gorduras e proteínas da dieta. As necessidades 

nutricionais de retinol para adultos é de 750μg, para gestantes e lactantes é de 1.050μg 

(FRANCO, 2008). 

Em relação aos teores de carotenóides totais, nesta pesquisa, foi possível verificar que 

não houve diferença significativa nem com o tempo de armazenamento nem entre as 

embalagens até o 7° dia. No 14° dia houve diferença significativa no tempo, onde foi possível 
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observar a redução do teor de carotenóides totais. Notou-se que as gotas de mamão 

armazenadas em embalagem de polipropileno apresentavam menor perda de carotenóides 

totais de 6,93% e a embalagem de vidro apresentou perda de 9,94% (Tabela 11).  

Tabela 11– Teor de carotenóides totais (µg /g) das gotas de mamão armazenadas a 5±1°C 

durante 21 dias em embalagens de vidro e polipropileno. 

* Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferem entre si pelo teste de 

Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

Adetuyi et al., (2008) ao analisar amostras de mamão cultivadas na Nigéria recobertas 

com manteiga derretida de Karité (Vitellaria paradoxa) armazenadas em temperatura 

ambiente e sob refrigeração por 8 dias, observou que houve uma redução no teor de 

carotenóides totais de 321,20- 203,7 µg/100 g no mamão recoberto e 321,20- 144.80 µg/100 g 

no mamão não recoberto com a manteiga armazenados em temperatura de refrigeração 

(10±1
o
C). 

De acordo com a Tabela 12, pode-se verificar que houve uma redução no teor de 

betacaroteno com o período de armazenamento, onde o a embalagem de polipropileno foi 

mais eficiente na conservação deste carotenóide. As gotas armazenadas em embalagem de 

vidro apresentaram perda de 29,69 % e a de polipropileno 5,26% em comparação com o teor 

inicial.  

Tabela 12– Teor de betacaroteno (µg /g) das gotas de mamão armazenadas a 5±1°C durante 

21 dias em embalagens de vidro e polipropileno. 

* Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferem entre si pelo teste de 

Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

Simões et al., (2009) utilizaram quitosana para revestir cenouras cortadas em forma de 

bastões. Eles verificaram a redução do teor de betacaroteno em cerca de 40 a 45% do teor 

inicial. Concluindo que esta redução se deve à formação de grupos reativos de oxigênio. 

Embalagens 
Tempo (Dias) 

0 7 14 21 

Vidro 36,82±0,19
aA

 36,47±0,32
aA

 35,04±0,0
aB

 33,16± 0,14
bC

 

Polipropileno 36,82±0,19
aA

 36,50±0,0
aA

 34,99±0,35
aB

 34,27± 0,0
aC

 

Embalagens 
Tempo (Dias) 

0 7 14 21 

Vidro 9,50± 0,0
aA

 9,47±0,13
aA

 7,66± 0,50
bB

 6,68± 0,40
bC

 

Polipropileno 9,50± 0,0
aA

 9,33±0,02
aA

 9,25±0,33
aA

 9,00±0,41
aA
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Durante o armazenamento observou-se que houve diferença significativa entre as 

embalagens e entre o período de armazenamento quanto ao teor de licopeno. Notou-se a 

redução dos teores de licopeno com o passar do tempo, onde as gotas armazenadas em 

embalagem de polipropileno apresentaram menores perdas deste carotenóide com percentual 

de 6,11% e na embalagem de vidro essa redução foi maior com 10,04% de perda (Tabela 13). 

Tabela 13– Teor de licopeno (µg /g) das gotas de mamão armazenadas a 5±1°C durante 21 

dias em embalagens de vidro e polipropileno. 

* Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferem entre si pelo teste de 

Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

Segundo Besinela Junior et al., (2010) a redução do teor de licopeno está relacionada 

principalmente à sua oxidação pelo oxigênio. O mesmo autor ao estudar efeito de diferentes 

biopolímeros no revestimento de mamão minimamente processado observaram que para os 

grupos de controle tratados com quitosana e com alginato, a redução do teor de licopeno foi 

da ordem de 15% após o oitavo dia de armazenamento. Para estes grupos, a redução principal 

ocorreu até o terceiro dia, sendo que no oitavo dia, o teor de licopeno praticamente não 

alterou em relação ao terceiro dia. Porém, para o grupo tratado com CMC a redução do teor 

de licopeno foi muito maior, cerca 23% em relação ao teor inicial. Além disto, o teor de 

licopeno reduz ainda mais do terceiro para oitavo dia, diferentemente dos outros grupos que 

apresentou variação não-significativa. Concluíram que os revestimentos não evitaram 

reduções no teor de licopeno. 

A melhor conservação dos carotenóides totais, betacaroteno e licopeno na embalagem 

de polipropileno pode ser explicada por este tipo de embalagem apresentar uma melhor 

proteção a incidência de luz por ser mais opaco que a embalagem de vidro. 

Houve diferença significativa nos tempos 7,14 e 21° dia para o teor de proteínas 

(Tabela 14). Entre as embalagens houve diferença significativa apenas no 14° dia onde as 

gotas armazenadas em embalagem de vidro apresentaram um teor bem menor. A redução do 

teor deste componente aconteceu de forma semelhante nos dois tipos de embalagem 

estudados, ambas as embalagens apresentaram redução do teor de proteínas de cerca de 36% 

Embalagens 
Tempo (Dias) 

0 7 14 21 

Vidro 26,50±0,0
aA

 24,25±0,11
bB

 24,23± 0,54
bB

 23,84± 0,07
bB

 

Polipropileno 26,50 ±0,0
aA

 26,01±1,05
aAB

 25,42±0,0
aAB

 24,88± 0,0
aB
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em relação ao teor inicial. A diminuição com o passar do tempo pode estar relacionada ao 

aumento do teor de umidade das gotas. 

Tabela 14– Teor de proteínas (%) das gotas de mamão armazenadas a 5±1°C durante 21 dias 

em embalagens de vidro e polipropileno. 

* Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferem entre si pelo teste de 

Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

O parâmetro de cor L indica luminosidade e varia de 0% (negro) a 100% (branco). 

Houve diferença significativa entre as embalagens e nos tempos de armazenamento (Tabela 

15). A coloração apresentou uma diminuição no valor de luminosidade com o passar do 

tempo o que indica escurecimento da gota. Essa diminuição foi de 35,09% na embalagem de 

vidro e 36,21% na embalagem de polipropileno. Esta coloração mais escura pode ter relação 

com a coloração do alginato de sódio, que tem uma cor levemente marrom. Pode ter 

contribuído para o escurecimento das gotas a reação de escurecimento enzimático, a oxidação 

ou a incidência de luz. 

Tabela 15– Parâmetro de cor L* das gotas de mamão armazenadas a 5±1°C durante 21 dias 

em embalagens de vidro e polipropileno. 

* Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferem entre si pelo teste de 

Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

Trigo (2010) ao estudar mamões minimamente processados e revestidos com amido 

3%, Alginato 0,5% e CMC 0,25% observou que as amostras tratadas com alginato 

apresentaram coloração mais escura que o controle o que, segundo este autor, indica que o 

brilho do revestimento interferiu na luminosidade dos mamões minimamente processados. 

Observou também que os mamões revestidos com alginato começaram a apresentar ligeiro 

escurecimento a polpa a partir do 9
o
 dia de armazenamento. 

Fontes et al., (2008) analisando a conservação de maçãs minimamente processadas 

revestidas com dextrina, fécula de mandioca e alginato de sódio verificaram que as polpas de 

Embalagens 
Tempo (Dias) 

0             7             14 21 

Vidro 0, 5437±0, 0101
aA

 0, 5255±0, 0065
aA

  0, 3408±0,0219 
bB 

 0, 3468±0,0100
aB

 

Polipropileno 0, 5437±0, 0101
aA

 0, 5362±0, 0010 
aAB

 0, 5111±0,0192
aB 

 0, 3451±0,0960
aC

 

Embalagens 
Tempo (Dias) 

0 7 14 21 

Vidro 17,87 ±1,40
aA

 16,77± 0,90
aA

 11,67±0,67
bB

 11,60 ±0,0
aB

  

Polipropileno 17,87± 1,40
aA

 13,93±1,33
bB

 13,80±0,0
aB

 11,40 ±0,0
aC
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maçãs minimamente processadas com alginato apresentaram menores médias de 

luminosidade. 

Groppo (2007) também relatou em seu estudo com laranja minimamente processada e 

tratada com alginato de sódio a 1% que ocorreu menor media de luminosidade (coloração 

mais escura) durante o armazenamento por 12 dias a temperatura de 5°C. 

A cor a* varia de vermelho (+a) a verde (-a). Não houve diferença significativa entre 

as embalagens. Entretanto foi possível observar uma diminuição com o passar do tempo, o 

que mostra que houve uma redução na cor vermelha. Onde na embalagem de vidro houve 

uma redução de 36,09 %, enquanto que na embalagem de polipropileno essa perda foi de 

45,14% ao final do armazenamento. Essa diminuição pode estar relacionada com a 

degradação do teor de carotenóides totais, a qual foi constatada neste estudo (Tabela 16).  

Tabela 16– Parâmetro de cor a* das gotas de mamão armazenadas a 5±1°C durante 21 dias 

em embalagens de vidro e polipropileno. 

* Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferem entre si pelo teste de 

Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

O parâmetro b* refere-se à variação de cor entre o amarelo (+b) e o azul (-b). Não 

houve diferença significativa entre as embalagens. Porém foi possível observar a diminuição 

com o passar do período de armazenamento, o que indica uma redução na cor amarela. Na 

embalagem de vidro a redução foi de 22,98% e na de polipropileno de 25,89% (Tabela 17). 

Essa diminuição pode estar relacionada com a degradação do teor de betacaroteno verificada 

neste estudo. 

Tabela 17- Parâmetro de cor b* das gotas de mamão armazenadas a 5±1°C durante 21 dias 

em embalagens de vidro e polipropileno. 

* Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferem entre si pelo teste de 

Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

Embalagens 
Tempo (Dias) 

0 7 14 21 

Vidro +15,13 ±1,47
aA

 +12,07± 0,58
aAB

 +9,63 ±1,48
aB

 +9,67±1,69
aB

 

Polipropileno +15,13±1,47
aA

 +10,10± 2,45
aB

 +9,90±0,35
aB

 +8,30 ±2,46
aB

 

Embalagens 
Tempo (Dias) 

0 7 14 21 

Vidro +17,23 ±3,35
aA

 +15,80± 0,98
aA

 +13,60 ±0,0
aA

 +13,27± 0,1
aA

 

Polipropileno +17,23 ±3,35
aA

 +12,67± 2,14
aA

 +13,00±0,0
aA

 +12,77 ±2,80
aA
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O ângulo de cor pode variar de 0 a 360
o
, sendo que o 0

o
 corresponde à cor vermelha, 

90
o
 corresponde ao amarelo, 180

o
 ao verde e 270

o
 ao azul. De acordo com o sistema CIELAB 

(ADOBE, 1976), se o ângulo estiver entre 0 e 90
o
, quanto maior ele for mais vermelho é o 

fruto. 

O parâmetro de cor ângulo Hue apresentou diferença significativa entre as embalagens 

apenas no 14° dia, onde a embalagem de vidro apresentou um valor menor em relação à 

embalagem de polipropileno. E com o passar do tempo houve diferença significativa em todos 

os tempos para a embalagem de vidro, enquanto que na embalagem de polipropileno a 

diferença aconteceu até o 14
o
 dia. Foi possível observar que houve um aumento desse 

parâmetro com o passar do tempo. Onde as gotas acondicionadas em embalagem de vidro 

apresentaram um aumento de 22,39% e as da embalagem de polipropileno apresentaram 

aumento de 21,44% (Tabela 18).  

Tabela 18- Parâmetro de cor ângulo Hue das gotas de mamão armazenadas a 5±1°C durante 

21 dias em embalagens de vidro e polipropileno. 

* Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferem entre si pelo teste de 

Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

Trigo (2010) estudando mamão formosa minimamente processado utilizando 

revestimentos comestíveis observou que o ângulo Hue variou de 56,33 a 61,90 

correspondendo a uma coloração alaranjada tendendo ao amarelo. 

5.2 Análise microbiológica 

Pode-se verificar pela Tabela 19 que todas as amostras até o 7
o 

dia mostraram-se de 

acordo com as exigências da Legislação Brasileira, segundo a RDC nº12, (BRASIL, 2001). 

No 21
o
 dia as amostras armazenadas em polipropileno encontravam-se no limite exigido pela 

legislação. Após este tempo nas amostras de ambos as embalagens foi possível observar 

visualmente a presença de bolores e leveduras (Fig.11 e 12). 

Embalagens 
Tempo (Dias) 

0 7 14 21 

Vidro 45,10 ± 0,87
aC

 50,60 ± 0,69
aB

 51,33 ±0,11
bB

 55,20 ±0,00
aA

 

Polipropileno 45,10 ± 0,87
aC

 50,03 ±0,11
aB

 53,90 ± 0,0
aA

 54,77 ±0,98
aA
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Verificou-se que as gotas armazenadas em embalagem de vidro foram as que 

apresentaram maior vida de prateleira, o que pode ser explicado por este tipo de embalagem 

apresentar menor permeabilidade ao oxigênio. 

Tabela 19- Resultados obtidos na análise microbiológica das gotas de mamão. 

* Resolução RDC n012 de 02/01/2001 (BRASIL, 2001). 

Pinheiro et al.,(2005) ao avaliar da qualidade microbiológica de frutos minimamente 

processados comercializados em supermercados de Fortaleza encontrou, nas amostras de 

frutas minimamente processadas analisadas, uma contagem de bolores e leveduras que variou 

de 6,9 x 10
2 

UFC.g
-1

 a 6,0 x 10
6
 UFC.g

-1
 para goiaba; de 2,0 x 10

2 
UFC.g

-1 
a 2,5 x10

5 
UFC.g

-1
 

para manga; de 2,6 x 10
3 

UFC.g
-1

 a 1,8 x 10
6
 UFC.g

-1
 para melão; de <10 UFC.g

-1
 a 8,3 x 10

5
 

UFC.g
-1

 para mamão, e 2,7 x 10
2
UFC.g

-1
 a 1,9 x10

7
UFC.g

-1
 para abacaxi. 

Teixeira et al., (2000) ao analisar mamão Formosa minimamente processado 

verificaram uma contagem de bolores leveduras de 10
3 

UFC/g, enquanto Palu et al. (2002) 

determinaram contagens de fungos em frutas frescas prontas para consumo, obtendo os 

seguintes valores: 3 x 10
6
 UFC.g

-1
 para melão e entre 1,4 x 10

4
 UFC.g

-1
 a 1,4 x 10

5
 UFC.g-1 

para mamão. Oliveira Junior et al., (2000) estudaram a estabilidade microbiológica de 

mamão, variedade Havaí, nas temperaturas de 5 e 10º C, verificando que, a partir do 6
o
 dia a 

10
o
C, a contagem de bolores e leveduras atingiu níveis inaceitáveis.  

A presença de fungos em número elevado é indesejável, quanto à qualidade 

microbiológica, porque são capazes de produzir grandes variedades de enzimas, as quais 

provocam a deterioração de frutos. Além disso, muitos bolores podem produzir metabólicos 

tóxicos quando estão se desenvolvendo nos alimentos (PINHEIRO et al. 2005). 

Embalagens 

Tempo (Dias) 

Bolores e Leveduras (UFC. g
-1

) 

0 7 21 Limite estabelecido 

pela Legislação 

Brasileira* 

Vidro 3,2x10
2 

4,7 x10
2
 3,7x10

3 
5,0 x10

3 

Polipropileno 3,2x10
2
 4,2 x10

2
 5,2 x10

3
 5,0 x10

3
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Figura 11- Gotas de mamão armazenadas por 28 dias em embalagens de polipropileno (A).  

Gotas de mamão armazenadas por 28 dias em embalagens de vidro(B). 

  
Figura 12-Microscopia das gotas de mamão armazenadas por 28 dias em embalagens de 

polipropileno (A).  Microscopia das gotas de mamão armazenadas por 28 dias em embalagens 

de vidro (B). 

5.3 Análise sensorial 

De acordo com as médias atribuídas a aparência das gotas de mamão (Tabela 20) 

houve diferença para os tipos de embalagem e para o período de armazenamento. As notas 

variaram de 8,3 a 7,10, onde o oito equivale ao termo hedônico “Gostei muito” e o sete 

corresponde ao termo “Gostei moderadamente”, o que mostra que a aparência foi bem aceita 

pelos provadores. 

Tabela 20– Médias das notas dos provadores para o atributo aparência para gotas de mamão 

armazenadas em embalagens de vidro e de polipropileno por 16 dias armazenados a 5±1°C. 

* Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferem entre si pelo teste de 

Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

Embalagens 
Tempo (Dias) 

0 2 7 9 14 16 

Vidro 8,33
aA

 8,17
aA

 8,10
 aA

 7,93
aAB

 7,47 
aBC

 7,10
aC

 

Polipropileno 8,33
aA

 7,97
aAB

 7,37
 bC

 7,47
bBC

 7,37
 aC

 7,37
aC

 

A B 

A B 
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Trigo (2010), analisando mamão formosa minimamente processado utilizando 

revestimentos comestíveis observou que os revestimentos afetaram pouco a aceitabilidade do 

mamão minimamente processado quanto ao atributo aparência. As notas dos provadores 

variaram de 7,82 a 6,04. 

Foram obtidas regressões lineares (Figura 13) entre os valores sensoriais e durante o 

tempo de armazenamento que mostraram uma ligeira queda das notas para o atributo 

aparência (p<0,05). Foi possível perceber que os dados experimentais das amostras 

acondicionadas na embalagem de vidro tiveram um bom ajuste, com um coeficiente de 

determinação (R
2
) de 0,90 enquanto que para a embalagem de polipropileno o mesmo não 

aconteceu com (R
2
) de 0,74. 

 
Figura 13-Resultados da análise sensorial para o atributo aparência das gotas de mamão 

armazenadas em embalagem de vidro e polipropileno por 16 dias. 

Para o atributo aceitação global as médias variaram entre 7,03 e 6,13 e apresentaram 

diferenças significativas nem entre as embalagens e com o passar do tempo (Tabela 21). 

Tabela 21- Médias das notas dos provadores para o parâmetro aceitação global para gotas de 

mamão armazenadas em embalagens de vidro e de polipropileno por 16 dias armazenados a 

5±1°C. 

* Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferem entre si pelo teste de 

Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

Embalagens 
Tempo (Dias) 

0 2 7 9 14 16 

Vidro 7,03
aA

 6,87
aAB

 6,80
aAB

 6,77
aAB

 6,67
aAB

 6,40
aB

 

Polipropileno 7,03
aA

 6,80
aAB

 6,50
aBC

 6,33
bBC

 6,30
bC

 6,13
aC
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As regressões lineares entre os valores sensoriais para o atributo aceitação global e o 

tempo de armazenamento mostram uma queda da aceitação das gotas (p<0,05). É possível 

perceber que os dados experimentais da aceitação global (Figura 14) das amostras 

acondicionadas nas embalagens estudadas, tiveram um bom ajuste, com um coeficiente de 

determinação (R
2
) de 0,92 para a embalagem de polipropileno e de 0,87 para a de vidro.  

 
Figura 14- Resultados da análise sensorial para o atributo aceitação global das gotas de 

mamão armazenadas em embalagem de vidro e polipropileno por 16 dias. 

Em relação ao atributo aroma, analisando a regressão linear (Figura 15) foi possível 

observar que houve uma pequena diminuição nas notas com o passar do tempo. Entretanto 

durante todo o tempo de armazenamento, os aromas das gotas de mamão obtiveram médias 

superiores a sete que equivale ao termo hedônico “Gostei moderadamente”, mostrando que o 

aroma do produto foi bem aceito pelos consumidores. Não houve diferença significativa entre 

as embalagens e nem nos tempos (Tabela 22).  

Tabela 22- Médias das notas dos provadores para o atributo aroma para gotas de mamão 

armazenadas em embalagens de vidro e de polipropileno por 16 dias armazenados a 5±1°C. 

* Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferem entre si pelo teste de 

Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

Besinela Júnior et al. (2010) estudou o efeito de diferentes biopolímeros no 

revestimento de mamão (Carica Papaya L.) minimamente processado e observaram que o 

aroma dos grupos tratados não apresentou diferença significativa em relação ao controle até o 

Embalagens 
Tempo (Dias) 

0 2 7 9 14 16 

Vidro 7,60
aA

 7,57
aA

 7,40
aA

 7,35 
aA

 7,29 
aA

 7,30
aA

 

Polipropileno 7,60
aA

 7,40
aA

 7,27 
aA

 7,24
aA

 7,18 
aA

 7,16
aA
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terceiro dia, quando apenas o grupo tratado com alginato teve notas semelhantes às do 

controle. 

Santana et al., (2004) estudaram genótipos melhorados de mamão (carica papaya L.) e 

avaliaram as características sensoriais e físico-químicas dos frutos por dois anos consecutivos 

e ao analisar o atributo aroma, notou-se que a maioria dos frutos dos genótipos avaliados 

alcançaram médias altas, correspondente aos termos “gostei ligeiramente” e “gostei 

moderadamente” da escala hedônica, nos dois anos de estudo. 

Foram feitas regressões lineares entre os valores sensoriais do aroma e o tempo de 

armazenamento, as quais mostram uma ligeira queda da aceitação (p<0,05). Com relação às 

embalagens estudadas, percebe-se também pela Figura 15 que os dados experimentais do 

aroma das amostras acondicionadas, tiveram um bom ajuste, com um coeficiente de 

determinação (R
2
) de 0,85 para a embalagem de polipropileno e de 0,96 para a de vidro.  

 
Figura 15- Resultados da análise sensorial para o atributo aroma das gotas de mamão 

armazenadas em embalagem de vidro e polipropileno por 16 dias. 

Quanto à doçura as médias variaram entre -1,53 e -1,03 o que equivale ao termo 

hedônico entre (-1) “ligeiramente menos doce que o ideal” e (-2) “ moderadamente menos 

doce que o ideal”. Houve diferenças significativas com o passar do tempo e entre as 

embalagens (Tabela 23). 
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Tabela 23- Médias das notas dos provadores para o atributo doçura para gotas de mamão 

armazenadas em embalagens de vidro e de polipropileno por 16 dias armazenados a 5±1°C. 

* Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferem entre si pelo teste de 

Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

As regressões lineares entre os valores sensoriais do atributo doçura e o tempo de 

armazenamento mostraram um aumento nas notas (p<0,05). Tal aumento indica que os 

provadores notaram um aumento da doçura nas gotas com o passar do tempo. O coeficiente 

de determinação (R
2
) foi de 0,93 para a embalagem de polipropileno e de 0,98 para a de vidro 

(Figura 16), o que mostra que os dados experimentais do atributo doçura das amostras 

acondicionadas, tiveram um bom ajuste. 

 
Figura 16- Resultados da análise sensorial para o atributo doçura das gotas de mamão 

armazenadas em embalagem de vidro e polipropileno por 16 dias.  

Quanto à firmeza as médias variaram entre 0,3 e 1,23 o que equivale ao termo 

hedônico (0) “firmeza ideal” e (1) “ ligeiramente mais firme que o ideal”. Houve diferenças 

significativas entre as embalagens e nos tempos, foi possível observar que os provadores 

notaram  que  as gotas armazenadas em embalagem de vidro apresentava-se mais firme com o 

passar do tempo, enquanto que as gotas armazenadas em embalagens de polipropileno 

mantiveram valores mais próximos a firmeza ideal (Tabela 24). 

Embalagens 
Tempo (Dias) 

0 2 7 9 14 16 

Vidro -1,53
Aa

 -1,37
 aAB

 -1,33
aAB

 -1,30
aAB

 -1,13
aB

 -1,10
aB

 

Polipropileno -1,53
aA

 -1,43
aAB

 -1,27
aABC

 -1,20
aBC

 -1,10
aC

 -1,03
aC
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Tabela 24- Médias das notas dos provadores para o atributo firmeza para gotas de mamão 

armazenadas em embalagens de vidro e de polipropileno por 16 dias armazenados a 5±1°C. 

* Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferem entre si pelo teste de 

Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

As regressões lineares entre os valores sensoriais do atributo firmeza e o tempo de 

armazenamento mostraram um aumento nas notas (p<0,05). Tal aumento indica que os 

provadores notaram que as gotas ficaram mais firmes com o passar do tempo. O coeficiente 

de determinação (R
2
) foi de 0,92 para a embalagem de polipropileno e de 0,86 para a de vidro 

(Figura 17), o que mostra que os dados experimentais do atributo doçura das amostras 

acondicionadas, tiveram um bom ajuste. 

 
Figura 17- Resultados da análise sensorial para o atributo firmeza das gotas de mamão 

armazenadas em embalagem de vidro e polipropileno por 16 dias. 

 

Quanto à intenção de compra as médias variaram entre 7,2 e 5,7. O que mostrou que 

as gotas foram perdendo um pouco a qualidade, porém continuaram sendo bem aceitas pelos 

provadores (Tabela 25). 

 

 

Embalagens 
Tempo (Dias) 

0 2 7 9 14 16 

Vidro 0,30
aB

 0,70
aAB

 0,97
aA

 1,00
aA

 1,10
aA

 1,23
aA

 

Polipropileno 0,30
aA

 0,40
aA

 0,43
bA

 0,57 
bA

 0,70
aA

 0,73
bA
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Tabela 25– Médias das notas da intenção de compra para gotas de mamão armazenadas em 

embalagens de vidro e de polipropileno por 16 dias armazenados a 5±1°C. 

* Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferem entre si pelo teste de 

Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

Teixeira et al., (2001) não observaram variação de aceitação de consumidor quando 

trabalharam com processamento mínimo de mamão formosa em diferentes temperaturas. 

As regressões lineares (Figura 18) obtidas entre os valores sensoriais e o tempo de 

armazenamento mostraram uma ligeira queda das notas para a intenção de compra (p<0,05). 

Foi possível perceber que os dados experimentais das amostras acondicionadas na embalagem 

de vidro tiveram um bom ajuste, com um coeficiente de determinação (R
2
) de 0,89 para a 

embalagem de polipropileno e de 0,95 para a de vidro.  

 
Figura 18- Resultados da análise sensorial para a intenção de compra das gotas de mamão 

armazenadas em embalagem de vidro e polipropileno por 16 dias. 

Na análise sensorial foi possível constatar que, os provadores atribuíram médias 

melhores para as gotas armazenadas em embalagem de polipropileno nos parâmetros 

aparência, doçura, firmeza e intenção de compra enquanto que a embalagem de vidro 

apresentou boas notas apenas na aceitação global e no aroma.  

 

 

Embalagens 
Tempo (Dias) 

0 2 7 9 14 16 

Vidro 7,20
aA

 6,80
aAB

 6,27 
bBC

 6,20
aCD

 5,90
aCD

 5,70
aD

 

Polipropileno 7,20
aA

 6,90
aA

 6,73
aA

 6,13
aB

 6,07
aB

 6,00
aB
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5.4 Nariz eletrônico  

Com relação aos resultados obtidos com a análise do nariz eletrônico foi possível 

observar que com o passar dos dias, nas duas embalagens, ocorreu um aumento na 

concentração dos solventes orgânicos e uma diminuição na concentração da amônia e do 

sulfeto de hidrogênio, o que mostra a possibilidade de ter ocorrido degradação nas gotas de 

mamão durante o armazenamento. Foi possível observar também que na embalagem de 

polipropileno a concentração dos gases de solventes orgânicos e amônia e sulfeto de 

hidrogênio foi maior, o que pode indicar uma maior degradação das gotas nesse tipo de 

embalagem. 

Regressões lineares Figuras (19 e 20) mostraram que os dados experimentais do aroma 

obtidos com a utilização do nariz eletrônico para compostos voláteis de amônia e sulfeto de 

hidrogênio das gotas armazenadas, tiveram um bom ajuste, com um coeficiente de 

determinação (R
2
) de 0,96 para a embalagem de polipropileno e de 0,98 para a de vidro. As 

respostas sensoriais do nariz eletrônico aos compostos voláteis solventes orgânicos das gotas 

também apresentaram um bom ajuste com um coeficiente de determinação (R
2
) de 0,88 para a 

embalagem de polipropileno e de 0,93 para a de vidro. 

 

Figura 19-Respostas dos sensoriais do nariz eletrônico aos compostos voláteis de amônia e 

sulfeto de hidrogênio das gotas de mamão armazenadas em embalagem de vidro e de 

polipropileno por 16 dias. 

 



52 

 

 

Figura 20-Respostas dos sensoriais do nariz eletrônico aos compostos voláteis solventes 

orgânicos das gotas de mamão armazenadas em embalagem de vidro e de polipropileno por 

16 dias. 

Benedetti et al., (2004) utilizaram nariz eletrônico para classificar mel. Setenta 

amostras de méis de origens geográficas e botânicas diferentes foram analisadas com um nariz 

eletrônico. Os resultados sugeriram que o nariz eletrônico pode ser uma ferramenta útil para a 

caracterização e controle de mel. 

Moretti et al., (2000) utilizaram o nariz eletrônico como técnica não-destrutiva para a 

detecção de desordem fisiológica causada por impacto em frutos de tomate. Observaram as 

variações das concentrações de gás carbônico e etileno em correlação com a aparência dos 

tomates. Os resultados obtidos com esta tecnologia mostram a potencialidade de sua 

utilização na determinação não-destrutiva da qualidade de tomates frescos em indústrias e 

supermercados, com um custo relativamente menor e maior rapidez comparativamente às 

técnicas analíticas. 

Riva et al., (2001) correlacionaram a resposta de um “nariz eletrônico” com o grau de 

frescor de chicória e cenoura minimamente processadas quanto à coloração e à ocorrência de 

doenças. Eles empregaram análise de componentes principais e concluíram que o primeiro 

componente principal era correlacionado com a população microbiana e o índice de cor, 

indicando que o equipamento poderia, potencialmente, ser um substituto de outros métodos 

para aquelas avaliações. 

De acordo com os resultados obtidos com a utilização do nariz eletrônico foi possível 

verificar que a gota armazenada em embalagem de vidro preservou melhor o aroma. 
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5.5 Correlação entre nariz eletrônico e análise sensorial 

Analisando os dados sensoriais (Figuras 21 e 22) foi possível observar que as notas 

foram diminuindo com o passar do tempo. Regressões lineares entre os valores sensoriais e o 

tempo de armazenamento mostraram uma ligeira queda da aceitação (p<0,05). Entretanto 

durante todo o tempo de armazenamento, o aroma das gotas de mamão obtiveram médias 

superiores a 7 (sete) que equivale ao termo hedônico “Gostei moderadamente”, mostrando 

que o aroma do produto foi bem aceito pelos consumidores. 

Pode-se dizer que os resultados da análise sensorial estão em concordância com os 

dados da análise pelo nariz eletrônico, pois foi possível observar que as notas da análise 

sensorial diminuíram enquanto que ocorreu um aumento na concentração dos solventes 

orgânicos. 

Sipos et al., (2011) estudaram a comparação entre novas técnicas de avaliação 

sensorial com a integração de nariz eletrônico, analisaram os aromas de chá preto de 

diferentes plantações do Sri Lanka e observaram uma estreita relação entre a análise sensorial 

e a análise feita pelo nariz eletrônico. 

 

 

Figura 21- Resultados da análise sensorial de gotas de mamão armazenadas em embalagem 

de vidro por 16 dias. 
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Figura 22- Resultados da análise sensorial de gotas de mamão armazenadas em embalagem 

de polipropileno por 16 dias. 

5.6 Análise microscópica 

Com as imagens resultantes da microscopia digital foi possível observar a película 

formada pelo alginato e o cloreto de cálcio alguns minutos depois da esferificação (Figura 

23), e a gota totalmente geleificada depois de alguns minutos, o que aconteceu devido à 

migração dos íons cálcio de fora para dentro da gota. 

 
Figura 23- Gota recém processada (A); Gota após algum tempo de processamento (B). 

Fontes (2005), ao estudar maçãs minimamente processadas e revestidas com películas 

comestíveis, ao analisar fotografias obtidas por microscopia eletrônica de varredura, constatou 

que a película formada pelo alginato de sódio e cálcio apresentou superfície de aspecto mais 

homogêneo, sem poros ou rachaduras, com estruturas compactas quando comparadas a outras 

películas, o que indicou a integridade estrutural. Afirmou também que a continuidade da 

superfície evidencia a maior espessura dessa película. 

A B 
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6.0 CONCLUSÃO 

Os resultados permitem concluir que em alguns parâmetros das análises físico-

químicas da gota de mamão recém processado apresentaram diferença significativa quando 

comparadas com os da polpa de mamão in natura.  

O acondicionamento das gotas de mamão em embalagem de polipropileno mostrou-se 

o mais indicado para uma melhor conservação nos teores de carotenóides totais, licopeno e 

betacaroteno. Enquanto que a embalagem de vidro conservou melhor os teores de vitamina C. 

As gotas armazenadas em embalagem de vidro apresentaram melhores resultados 

microbiológicos. A vida de prateleira nestas condições foi de aproximadamente 21 dias a 5°C.  

A análise sensorial mostrou que o produto foi bem aceito durante o tempo de 

armazenamento e que as gotas de mamão armazenadas em embalagem de polipropileno foram 

as mais aceitas pelos provadores na maioria dos parâmetros. Entretanto com relação ao aroma 

e aceitação global a gota armazenada na embalagem de vidro se verificou melhores notas. 

O presente estudo mostrou a viabilidade da esferificação da polpa de mamão, visto que 

as gotas obtidas neste processo apresentam características nutricionais semelhantes à polpa de 

mamão.  
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7.0 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Estudar o comportamento da solução de obtenção das gotas com diferentes densidades 

e temperaturas. 

Produzir gotas com diferentes teores de °Brix.  

Estudar o efeito do pH da solução para obtenção das gotas. 

Estudar o efeito da pasteurização das gotas de mamão após processada. 

Estudar o congelamento e criocongelamento das gotas para observar a possibilidade de 

prolongar o armazenamento.  
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ANEXO A 

Nome:___________________________________________ Data: ___/___/___  Amostra_____ 

1-Você está recebendo uma amostra codificada de “Gota de mamão” que é um produto feito com polpa natural 

de mamão, inicialmente avalie a APARÊNCIA da amostra e utilizando a escala abaixo indique o quanto você 

gostou ou desgostou da aparência da amostra: 

9-Gostei extremamente(Adorei) 

8- Gostei muito                                                                              Valor:_______ 

7-Gostei moderadamente 

6-Gostei ligeiramente 

5- Nem gostei /Nem desgostei 

4-Desgostei ligeiramente 

3- Desgostei moderadamente 

2-Desgostei muito 

1-Desgostei extremamente ( Detestei) 

 

2- Agora prove a amostra codificada e utilizando a escala acima indique o quanto você gostou ou desgostou da 

amostra DE UM MODO GERAL: 

 

Valor:______ 

 

3- Agora avalie o AROMA da amostra e utilizando a escala acima indique o quanto você gostou ou desgostou 

do aroma da amostra: 

 

Valor:______ 

 

4- Prove a amostra novamente e, utilizando a escala abaixo indique o quão ideal está a DOÇURA e a 

FIRMEZA da amostra: 

 

DOÇURA                                                                          FIRMEZA 

+3 Muito mais doce que o ideal                                 +3 Muito mais firme que o ideal 

+2 Moderadamente mais doce que o ideal                 +2 Moderadamente mais firme que o ideal 

+1 Ligeiramente mais doce que o ideal                     +1 Ligeiramente mais firme que o ideal 

  0 Doçura ideal                    0 Firmeza ideal 

-1 Ligeiramente menos doce que o ideal                    -1 Ligeiramente menos firme que o ideal 

-2 Moderadamente menos doce que o ideal               -2 Moderadamente menos firme que o ideal        

-3 Muito menos doce que o ideal                               -3 Muito menos firme que o ideal 

 

Valor:_______                                                                  Valor:_______ 

 

5- Se você encontrasse esse produto a venda indique o grau de certeza com que você compraria ou não 

compraria o produto? 

 

9- Certamente compraria 

8 

7- Possivelmente compraria                                                Valor:_______ 

6 

5-Talvez comprasse/Talvez não comprasse 

4 

3-Possivelmente não compraria 

2 

1-Certamente não compraria 

6- Descreva o que você mais gostou e o que você menos gostou da amostra: 

 

Mais gostei:___________________________________________________________________ 

Menos gostei:_________________________________________________________________ 

 


