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Resumo 

O Brasil é um país que produz grandes quantidades de manga, sendo destinada 
quase totalmente ao consumo in natura. A alta produção e aceitação da fruta justificam a 
busca de processamento alternativo para o seu maior aproveitamento. O couro de manga é 
formado a partir da secagem da polpa de fruta seguida por embalo e o seu consumo como 
snack. Esses tabletes são comuns em alguns países asiáticos mas, praticamente, 
desconhecidos no Brasil. Entre as vantagens do seu consumo destacam-se a praticidade e 
suas características de produto natural sem uso de aditivos químicos. Objetivou-se 
elaborar e avaliar as características físico-químicas do couro de manga bem como sua 
aceitação pelos consumidores. Foram realizadas análises sensoriais e físico-químicas de 
pH, sólidos solúveis totais, umidade, cinzas, pectina, glicídios e fibras da polpa de manga 
e do produto elaborado. Para as análises físico-químicas foi encontrada diferença 
significativa entre a polpa de fruta e o couro de manga para a maioria dos parâmetros 
avaliados, exceto porcentagem de pectina. O couro de manga apresentou 3,58% de fibras 
em comparação a 0,8% da polpa. As análises sensoriais foram realizadas inicialmente por 
meio de teste afetivo, com provadores não-treinados que avaliaram os atributos cor, 
cheiro, brilho, textura, espessura, sabor e doçura de acordo com escala hedônica crescente 
de cinco pontos. Para os parâmetros avaliados de cheiro, textura, espessura e sabor o 
produto recebeu notas médias entre não gostei nem desgostei (3) e gostei (4). As melhores 
foram para os parâmetros cor, brilho e doçura que receberam notas entre gostei (4) e 
gostei extremamente (5). O produto elaborado foi ainda submetido a teste de intenção de 
compra sendo que acima de 50% do provadores informaram que provavelmente ou 
certamente comprariam. Conclui-se que o couro de manga pode ser usado como fonte de 
fibras apresentando boa aceitabilidade pelos consumidores. 
 
Palavras-chave: Mangifera indica L., snack de manga, composição química, análise 
sensorial. 
 
Abstract 

Elaboration of fruit leather from mango pulp.  
Brazil is a country that produces large quantities of mango, and it is almost entirely 

destined to in natura consumption. The high production and acceptance of the fruit justify 
the search for alternative processing for its greater use. The "leather" of mango is made by 
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drying the fruit pulp followed by its packing and its consumption as a snack. These tablets 
are common in some Asian countries but, practically, unknown in Brazil. Among the 
advantages of its consumption, it can be highlighted the practicality and its characteristics 
as a natural product without the use of chemical additives. The objective was to elaborate 
and evaluate the physical-chemical characteristics of mango leather as well as its 
acceptance by consumers. Sensorial and physico-chemical analyzes of pH, total soluble 
solids, moisture, ashes, pectin, glycans and fibers of the mango pulp and the elaborated 
product were carried out. For the physico-chemical analysis, a significant difference was 
found between fruit pulp and mango leather for the majority of evaluated parameters, 
except for pectin percentage. Mango leather presented 3.58% fibers compared to 0.8% 
pulp. Sensory analyzes were initially performed by means of an affective test, with 
untrained tasters who evaluated the color, smell, brightness, texture, thickness, taste and 
sweetness attributes according to a five-point ascending hedonic scale. For the evaluated 
parameters of smell, texture, thickness and flavor the product received average marks 
between not liked nor disliked (3) and liked (4). The best averages were for the parameters 
color, brightness and sweetness, that received marks between liked (4) and liked extremely 
(5). The elaborated product was also submitted to the intention of purchase test, and more 
than 50% of the testers informed that they would probably or would certainly buy it. It can 
be concluded that mango leather can be used as a source of fibers with good acceptability 
by consumers. 
 
Keywords: Mangifera indica L., mango snack, drying, chemical composition, sensory 
analysis. 
 
Introdução 

Poucos setores possuem uma representatividade econômica com tamanha 
importância como o agronegócio. Dentro dessa realidade, a mangicultura é uma das 
atividades agrícolas com forte participação no mercado nacional de frutas, sendo a nona 
colocada em termos de produção comercial e a terceira fruta em volume exportado 
(Instituto Brasileiro de Frutas - IBRAF, 2011).  

No ano de 2014, a manga tornou-se a fruta número um do ranking das exportações 
nacionais em termos de receita (Sampaio et al., 2017). As possibilidades de ampliação do 
mercado internacional de fruteiras tropicais são bastante grandes, considerando-se que, a 
demanda de frutas no mundo é crescente, não só pelo aumento populacional, bem como 
pela mudança nos hábitos alimentares. O mercado de produtos naturais, frescos e saudáveis 
está em alta, estimulando o consumo de frutas. Alguns fatores como a propaganda e novas 
formas de consumo (em cubos, bebidas geladas, desidratados) estão alavancando a 
demanda pela manga e, nesse sentido, o desenvolvimento de novos processos e produtos 
vem sendo ampliado e valorizado. 

Em 2015, no último levantamento consolidado do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) citado por Anuário Brasileiro da Fruticultura (2017), foram cultivados 
64.305 hectares de manga no território nacional, com colheita de 976.815 toneladas e 
produtividade média de 15.190 quilos por hectare. Contudo, apesar de sua importância em 
termos de produção mundial e de área cultivada, a abundância de frutas frescas leva 
frequentemente a um excedente de produção.  
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Mesmo apreciadas por suas propriedades sensoriais e nutricionais, as mangas 
apresentam problemas especiais na manipulação pós-colheita, o que tem dificultado 
consideravelmente a sua comercialização, contribuindo desse modo, para o elevado índice 
de desperdício desses frutos. Ainda estão sendo realizadas pesquisas no sentido de serem 
identificados índices de maturidade que permitam aumentar sua vida pós-colheita sem 
comprometer a qualidade (Santos, 2003). Desse modo, parte da produção é empregada para 
o consumo direto na alimentação e outra parte é desperdiçada como resíduo ou descartada 
por seleção. Assim, mesmo estando adequados e seguros para o consumo, os frutos são 
descartados por não atenderem aos critérios de classificação e são rejeitados pelo 
consumidor.  

A industrialização de frutas como a manga constitui-se na melhor opção para 
minimizar as pesadas perdas que ocorrem por ocasião das grandes safras, quando as frutas 
alcançam preços muito baixos no mercado da fruta fresca, possibilitando a agregação de 
valor e minimizando o volume de resíduos gerados pelo excedente de frutos (Carvalho et 
al., 2011; Cavalcanti, 2012). Há necessidade de diversificar os produtos industrializados 
obtidos do purê ou polpa, oferecendo produtos inovadores, convenientes e de maior valor 
agregado. Assim, consideráveis pesquisas têm sido desenvolvidas com o objetivo de 
produzir polpa de frutas reformuladas.  

Segundo Ferreira & Pinto (2017), o desenvolvimento de estruturados de frutos é 
uma alternativa para o aproveitamento do potencial agroindustrial e nutricional deles, pois 
pode aumentar a vida pós-colheita sem comprometer a qualidade e ainda possibilitam a 
descoberta e a popularização dos sabores e benefícios à saúde dessa matéria-prima. O 
“couro” de manga pode ser considerado um exemplo da industrialização de matérias-
primas de baixo custo, oriundas de frutas que se encontram fora de classificação para 
comercialização no mercado in natura, bem como de excedentes de produção durante o 
período de safra (Carvalho et al., 2011; Cavalcanti, 2012).  

Diante do exposto e pela importância da manga no sistema produtivo de fruteiras, o 
presente trabalho tem por objetivo obter, a partir de polpa concentrada de manga, um 
estruturado, conhecido como “couro de fruta” (fruit leather) e avaliar as características 
físico-químicas e sensoriais tanto da polpa concentrada quanto do produto elaborado. 

 
Material e Métodos 

As mangas utilizadas para obtenção do “couro de fruta” são da cultivar Tommy 
Atkins. Os frutos foram lavados com esponja e água corrente e sanitizados com hipoclorito 
de sódio por imersão, a 200 mg.L-1 de cloro ativo durante 15 minutos. Em seguida, foi 
realizado o descascamento e o despolpamento manual do fruto. A polpa obtida foi triturada 
no liquidificador e então peneirada para a retirada das fibras (fig. 1), tendo-se o cuidado de 
utilizar Boas Práticas de Fabricação (BPF).  

 



 I Congresso Luso-Brasileiro de Horticultura | Sessão Fruticultura Temperada e Tropical 
!
!
!
!

!

!

29 ACTAS PORTUGUESAS DE HORTICULTURA | 1ª EDIÇÃO 
!

190!

   
Figura 1 - Etapas do processamento da manga; A) Lavagem e sanitização, B) 
Descascamento e C) Obtenção da polpa. 
 

Em seguida, a polpa peneirada foi acondicionada em embalagens plásticas, 
identificadas e mantidas sob congelamento até o momento de uso. A produção do couro de 
manga foi feita através de tecnologia simples, visando minimização de custos e estrutura, 
conforme descrito por Delong (1992). As polpas de manga foram descongeladas e mantidas 
sob refrigeração (5 °C). No momento do uso foram homogeneizadas. Em seguida a polpa 
foi vertida em forma de alumínio recoberta com filme PVC. A espessura da camada 
aplicada foi de 0,5 cm. O produto foi levado à secagem em forno industrial, com 
ventilação, à temperatura de 50 °C, por 2 horas e 30 minutos. Após o tempo, a polpa 
adquiriu o aspecto de um “gel” firme. A seguir, outra folha de filme PVC foi colocada 
sobre o produto, para permitir que o “couro” fosse virado, expondo a superfície que estava 
na parte inferior. O produto foi então levado novamente ao forno a uma temperatura de 60 
°C por mais 45 minutos, para terminar a secagem. Após aproximadamente 3 a 4 horas a 
polpa adquiriu a consistência e o aspecto de “couro”, porém mastigável (Fig. 2). 

 

  
Figura 2 - Manga cv. Tommy Atkins, A) Polpa desidratada e B) “couro” de manga. 
 

A polpa e o “couro” de manga foram caracterizados quanto ao pH, sólidos solúveis 
totais, umidade, cinzas, pectina, glicídios e fibras. As análises foram realizadas em 
triplicata com três repetições e seguiram as normas do Instituto Adolfo Lutz (1985), que 
seguem a metodologia internacional editada pela “Association of Official Analitical 
Chemists - A.O.A.C.”. Foi realizado o Teste t para a comparação das análises dos 
parâmetros físico-químicos obtidos para a polpa de manga e o couro-de-manga, usando o 
programa BIO ESTAT (Ayres et al., 2007). 

A! B! C!

A! B!
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Para avaliação das características organolépticas do produto procedeu-se a 
avaliação sensorial. Foi realizado teste afetivo de escala hedônica com 30 avaliadores não 
treinados com idade entre 18 e 26 anos. Os provadores avaliaram o “couro” de manga 
quanto aos atributos de cor, cheiro, brilho, textura, espessura, sabor, doçura e quanto a 
avaliação global, de acordo com escala hedônica crescente de 5 pontos (Chaves & 
Sproesser, 1999). Na ficha de análise sensorial oferecida, constava um espaço no qual 
cada provador podia expressar, de forma livre, qualquer tipo de comentário das amostras 
provadas. 

Paralelamente foi realizado um teste de atitude do consumidor em relação a 
intenção de compra. O teste foi desenvolvido com frequentadores de academias de 
ginástica de Uberlândia, MG. A opção pelo público das academias baseou-se no fato de que 
o público alvo poderia ser aquele mais preocupado com sua saúde e detentor de hábitos 
saudáveis como a prática de esportes. Os provadores receberam uma ficha e foram 
orientados a preenchê-la, avaliando o “couro de fruta”, de acordo com escala de atitude do 
consumidor (Ferreira, 2000). Foi realizada a análise descritiva dos dados calculando-se as 
porcentagens dos provadores por categoria de escala hedônica. 

 
Resultados e Discussão 

No presente trabalho, buscou-se a obtenção de um produto alimentício mais 
natural, ou seja, sem qualquer tipo de acidulante, corante, açúcar e outros, caracterizando 
um produto mais saudável e de tecnologia mais acessível sob o aspecto tecnológico e de 
baixo custo. Nesse sentido, a metodologia proposta por Delong (1992), para elaboração de 
“couro” de manga, mostrou-se eficiente pois permitiu um bom aproveitamento da fruta e 
com custo baixo. O rendimento do produto em relação ao fruto integral foi de 41,2% para 
a polpa de manga e de 5% para o “couro” de manga. 

Os parâmetros físico-químicos analisados foram: valores de pH, sólidos solúveis 
totais (SST), umidade, cinzas, pectina, glicídios e fibra. O quadro 1 reúne os resultados 
obtidos para esses parâmetros realizados na polpa e no “couro” de manga. Observa-se que 
existe diferença significativa (P-valor < 0,05) entre a polpa de manga e o produto “couro” 
de manga para as variáveis umidade, cinzas, pH, sólidos solúveis totais, fibra e glicídios. 
Não houve diferença significativa nos teores de pectina entre a polpa e o produto. Assim, à 
exceção da pectina, todos os demais valores do “couro” de manga mostram-se maiores 
quando comparados com os da polpa. Tal fato é consequência do processo de secagem, 
que promove a diminuição da umidade, concentrando os nutrientes presentes na polpa.  

Os resultados obtidos para as análises de umidade, cinzas, sólidos solúveis totais e 
fibra da polpa de manga foram comparados aos da tabela TACO (Tabela Brasileira de 
Composição de Alimentos, 2011), e mostraram semelhanças para os quesitos umidade 
(86,5%), fibras (1,1%) e cinzas (0,4%). Os resultados obtidos para umidade da polpa estão 
de acordo com dados relatados por Franco (2002). Valor semelhante foi também 
encontrado por Marques et al (2010) que, trabalhando com a cultivar Tommy obtiveram 
valores de 82,11% para o parâmetro umidade. O “couro” de manga por se tratar de um 
produto obtido por processo de secagem simples, objetivando a concentração da polpa da 
forma mais natural possível, sem a adição de hidrocoloides ou outros aditivos químicos, 
mostra-se promissor, porém há carência de informações, na literatura disponível para a 
comparação dos dados. 



 I Congresso Luso-Brasileiro de Horticultura | Sessão Fruticultura Temperada e Tropical 
!
!
!
!

!

!

29 ACTAS PORTUGUESAS DE HORTICULTURA | 1ª EDIÇÃO 
!

192!

O valor de glicídios (39,94%) e pectina (0,57%) foi igual ao obtido por Marques et 
al. (2010). Na análise de pH, o valor obtido foi de 4,17 e 4,76 para a polpa de manga e o 
“couro” respectivamente e de 15,11 °Brix para a polpa e 88,62 °Brix para o “couro” de 
manga. Grizotto et al. (2005) encontraram valores semelhantes para a polpa de manga, 
obtendo um valor de pH de 3,69 e 14 °Brix. Os mesmos autores encontraram valores 
médios de sólidos solúveis de 53 °Brix e valores médios de 3,7 para o pH de estruturados 
de manga contendo diferentes formulações de hidrocoloides. 

Caneppele et al. (2001), em estudos com bananas, observaram que o conteúdo de 
fibras é maior nas frutas secas que nas amostras in natura. Da mesma forma, Kutos et al. 
(2003), analisando o conteúdo de fibras dietéticas de feijões desidratados em relação aos 
feijões processados, encontraram um aumento significativo de teor de fibras totais nos 
feijões após o processo de desidratação. Oliveira et al. (2012) trabalhando com 
estruturados de polpa de abacaxi encontraram em relação ao teor de fibras totais valores 
que variaram de 3,75% a 3,81%, em três formulações testadas. Os resultados aqui obtidos 
para o teor de fibras no “couro” de manga (3,51%) assemelham-se aos obtidos por 
Oliveira et al. (2012) e mostra diferença estatística a 5% de probabilidade quando 
comparado à polpa de manga (0,8%). Segundo a Portaria n. 27, de 13 de janeiro de 1998, 
que aprova o Regulamento Técnico referente à Informação Nutricional Complementar, 
“couro” de manga pode ser classificados como alimentos fonte de fibras, pois apresentam 
valores superiores ao mínimo de 3 g de fibras por 100 g de alimentos sólidos exigido pela 
legislação para alimentos incluídos nessa categoria. 

Os resultados da avaliação sensorial de escala hedônica, para cada atributo do 
“couro” de manga, estão expressos na Figura 3. Para todos os atributos avaliados foram 
atribuídas notas médias entre 3 (não gostei nem desgostei) e 4 (gostei). Quanto aos 
atributos textura (3,4) e espessura (3,4) alguns consumidores sugeriram que o mesmo 
deveria ser mais espesso. Tal observação pode ser explicada uma vez que o produto tem 
esse nome “couro de fruta”, por se tratar de um produto de confeitaria resultante da 
superposição de lâminas de purê de frutas desidratadas, de textura coriácea largamente 
consumida na Índia (Grizotto et al. 2006), possuindo uma textura firme e espessura fina, 
porém o produto ainda é pouco conhecido no Brasil e pode ter sido associado a barra de 
frutas ou outro tipo de produto estruturado. Os provadores disseram também no 
momento da avaliação que quase não consumiam barras de cereais ou frutas desidratadas. 

O parâmetro sabor apresentou a maior nota média (3,9) indicando um resultado 
satisfatório no qual se pode mostrar que um alimento totalmente natural, sem nenhum tipo 
de conservante ou açúcar pode e deve ser saboroso e aceito. Como o “couro” de manga não 
possui qualquer tipo de acidulante, corante e açúcar, apresenta a doçura da própria fruta. O 
produto apresentou índice de aceitabilidade de 70% classificando o produto como de boa 
repercussão (Dutcosky, 2013). 

Quanto à intenção de compra do produto “couro” de manga, os resultados também 
foram promissores, principalmente por se tratar de um produto novo e prático (fig. 4). Os 
resultados mostraram que 20% dos avaliadores certamente comprariam o produto e 36,7% 
dos avaliados provavelmente comprariam, pelo fato de ser um produto benéfico à saúde, 
sem adição de nenhum conservante e açúcar, totalmente natural. Apesar de serem pessoas 
que praticam exercícios físicos e de se preocuparem com a saúde, 13,3% dos avaliados 
provavelmente não comprariam e 6,7% dos avaliados certamente não comprariam. No 
momento da avaliação alguns informaram que não consomem barra de cereais ou frutas 
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desidratadas ou até mesmo não gostam de manga. Enfim, 23,3% dos avaliados postaram-
se indiferentes (talvez compraria, talvez não compraria). Esses resultados indicam uma 
possibilidade de aceitação do produto pelos consumidores, uma vez que neste teste os 
atributos cor e sabor foram preponderantes na escolha. 

 
Conclusão 

O método utilizado para a elaboração do “couro” de manga mostrou-se adequado, 
pois permitiu um bom aproveitamento da fruta e com custo baixo, indicando que o processo 
foi eficiente para manutenção da qualidade nutricional do produto. O couro torna-se 
conveniente, pois pode ser consumido fora do período de safra, podendo ser levado no 
bolso ou na bolsa, agrega valor ao fruto além de tornarem-se atraentes pelas propriedades 
nutricionais e sensoriais conferidas pela manga, é enriquecido em fibras e mais natural sem 
qualquer tipo de acidulante, corante, açúcar e outros. Considerando-se o paladar do 
consumidor, o produto obteve um índice de aceitabilidade e a característica que mais o 
influenciou foi a cor e o sabor, enquanto a textura e a espessura representaram os atributos 
de menor influência sobre a escolha. Estudos de vida de prateleira do produto são 
necessários para estimar sua viabilidade de comercialização e a manutenção de suas 
características organolépticas. 
 
Referências 
Anuário Brasileiro da Fruticultura 2017. Brazilian Fruit Yearbook. Santa Cruz do Sul: 

Editora Gazeta Santa Cruz. 88p. 
Ayres M., Ayres J.R.M., Ayres D.L. & Santos A.S. 2007. BioEstat 5.0 - Aplicações 

Estatísticas nas Áreas das Ciências Biológicas e Médicas: Sociedade Civil Mamirauá, 
Belém. CNPq, Brasília. 290p.  

Brasil. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Portaria n. 27, de 13 
de janeiro de 1998. Ingestão diária recomendada para proteínas, vitaminas e minerais. 
Disponível em: http://www. anvisa.gov.br/legis/portarias/33_98.htm. 

Caneppele, C. et al. 2001. Avaliação da eficiência de secagem em secadores de frutas por 
convecção natural. Revista Brasileira de Armazenamento 26(1):46-52.  

Carvalho, A.V., Mattietto, R.A., Assis, G.T. & Lourenço, L. 2011. Avaliação do efeito da 
combinação de pectina, gelatina e alginato de sódio sobre as características de gel de 
fruta estruturada a partir de mix de polpa de cajá e mamão, por meio da metodologia de 
superfície de resposta. Acta Amazonica 41(2):267-274. 

Cavalcanti, D.T.B. 2012. Desenvolvimento de fruta estruturada simples e mista com 
ciriguela e acerola. Pernambuco, Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia de 
Alimentos), Universidade Federal Rural de Pernambuco. 

Chaves, J.B.P. & Sproesser, L.R. 1999. Práticas de laboratório de análise sensorial de 
alimentos e bebidas. Viçosa: UFV, p.54-57. 

Delong, D. 1992. How to dry foods. HPBooks. Los Angeles: California. 160p. 
Dutcosky, S.D. 2013 Análise Sensorial de Alimentos. 4. ed. Champagnat, Curitiba. 
Ferreira, L. & Pinto, L.S.R.C. 2017. Estruturados de cajá-manga (Spondias dulcis) com 

diferentes hidrocoloides. Enciclopédia Biosfera 14(25):32-41. 
Ferreira, V.L.P. et al.  2000. Análise Sensorial: Testes discriminativos e adjetivos. 

Campinas, SP: SBCTA. p.127. (Manual: Série Qualidade). 
Franco, G. 2002. Tabela de composição química dos alimentos. 9 ed. São Paulo: Atheneu, 



 I Congresso Luso-Brasileiro de Horticultura | Sessão Fruticultura Temperada e Tropical 
!
!
!
!

!

!

29 ACTAS PORTUGUESAS DE HORTICULTURA | 1ª EDIÇÃO 
!

194!

307p. 
Grizotto, R.K., Berbari, S.A.G., Moura, S.C.S.R. & Claus, M.L. 2006. Estudo da vida-de-

prateleira de fruta estruturada e desidratada obtida de polpa concentrada de mamão. 
Ciência e Tecnologia de Alimentos 26(3):709-714. 

Grizotto, R.K., Bruns, R.E., Aguirre, J.M & Batista, G. 2005. Otimização via Metodologia 
de Superfície de Respostas dos parâmetros tecnológicos para produção de fruta 
estruturada e desidratada a partir de polpa concentrada de mamão. Ciência e Tecnologia 
de Alimentos 25(1):158-164. 

Instituto Adolfo Lutz (Brasil). 2008. Métodos físico-químicos para análise de alimentos. IV 
São Paulo: IAL, 2008. 1020 p. 1ª edição digital. Disponível em: 
<http://www.ial.sp.gov.br/index.php?option=com_remository&Itemid=0&func=select&
orderby=3>. 

Instituto Brasileiro de Frutas - IBRAF. 2011. Estatísticas. Disponível em: 
<http://www.ibraf.org.br/estatisticas/est_frutas.asp. 

Kutos, T. et al. 2003. Dietary fiber content of dry and processed beans. Food Chemistry 
80(3):231-235. 

Marques, A., Chicaybam, G., Araujo, M.T., Manhães, L.R.T. & Sabaasrur, A.U.O. 2010. 
Composição centesimal e de minerais de casca e polpa de manga (Mangifera indica L.) 
cv. Tommy Atkins. Revista Brasileira de Fruticultura 32(4):1206-1210. 

Oliveira, J.A.R., Carvalho, A.V., Martins, L.H.S. & Moreira, D.K.T. 2012. Elaboração e 
caracterização físico-química e sensorial de estruturados de polpa concentrada de 
abacaxi. Alimentos e Nutrição 23(1):23-31. 

Sampaio, B.E.O., Cassundé, F.R. de S.A. & Junior, N.F.C. 2017. Mangicultura e vale das 
frutas: quais as contribuições científicas da engenharia de produção?. Revista em 
Agronegócio e Meio Ambiente 10:9-32. 

Santos, C.N.P. dos. 2003. Elaboração de um estruturado de polpa de manga (Mangifera 
indica L. cv Tommy Atkins) parcialmente desidratada por osmose. Campinas, 2003, 
Dissertação (Mestrado em Tecnologia de Alimentos), Faculdade de Engenharia de 
Alimentos, Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). 

Tabela Brasileira de Composição de Alimentos - TACO. 2011. Universidade Estadual de 
Campinas – UNICAMP. 4ª ed, 161p. 

 
Quadro 1 - Valores médios de umidade, cinzas, sólidos solúveis totais (SST), pH, pectina, 
fibra e glicídios, obtidas das análises na polpa de manga e no produto (“couro” de manga). 

Variáveis Polpa Produto P-valor 
Umidade (%) 84,88 11,37 0,0001* 
Cinzas (%) 0,48 0,82 0,0001* 

pH 4,17 4,76 0,0001* 
Sólidos Solúveis (oBrix) 15,11 88,62 0,0001* 

Pectina (%) 0,57 0,84  0,3290ns 
Fibra (%) 0,80 3,51 0,0001* 

Glicídios (%) 39,94 66,11 0,0001* 
* Significativo pelo teste t; ns não significativo. 
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       Figura 3 - Avaliação Sensorial do “couro de manga”. 

 
 

 
Figura 4 - Teste afetivo de aceitabilidade e atitude de consumidores para o “couro” 

de manga. 

 
 

 




