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Saúde

RESUMO

Hancornia speciosa pertence à família Apocynacea e é conhecida como mangaba. É uma fruta nativa do Brasil e existe nas regiões Centro-Oeste, 
Sudeste, Norte e Nordeste nas áreas do cerrado e caatinga. Com potencial para o aproveitamento variado, seus frutos apresentam valor 
comercial significativo. Seu maior uso é por meio de processamento de polpa congelada, suco engarrafado, sorvete, doce, licor e geleia, xarope, 
compotas, vinho, vinagre, além do consumo in natura. O presente estudo objetiva caracterizar valor energético e seu teor de proteínas, 
vitaminas, fibras, cinzas e umidade dentre outras analise físico-química. Os frutos foram adquiridos congelados. Após seu descongelamento os 
frutos foram selecionados e despolpados manualmente, sendo homogeneizado em liquidificador. As sementes foram secas em estufa á 105 °C 
durante 4 horas, as mesmas foram descascadas e trituradas em seguida. Na caracterização físico-química, as análises da polpa e sementes foram 
realizadas em triplicata conforme as seguintes metodologias, para as análises de umidade, cinzas, lipídeos, acidez, sólidos solúveis, amido e fibras 
utilizou-se metodologia proposta nas normas do Instituto Adolfo Lutz, para as análises de açucares redutores e totais, Vitamina C, Cálcio, Ferro e 
Fósforo metodologia proposta pelo AOAC. Da polpa in natura obtivemos os seguintes resultados: Umidade 78,82%, cinzas 0,36 %, Lipídeos 2,60%, 
Acidez 1,65%, Cálcio 0,03 mg/100g, Ferro 0,0765 mg/100g, Fosforo 1,20 mg/100g, Vitamina C 305,51 mg/100g, Açucares redutores 11,49%, 
Açucares não redutores 26,84%, Fibras 0,56 %, Amido 12,22%. Para as sementes obtivemos os seguintes resultados: Umidade 23,74 %, Cinzas 
2,77%, Lipídeos 10,12 %, Ferro 0,2517 mg/100g, Fosforo 14,42 mg/100g, Cálcio 0,11 mg/100g. Podemos observar que tanto a polpa quanto a 
semente da mangaba possui valor nutricional relevante, o que justifica o o amplo uso da polpa de mangaba na indústria. Em relação a semente 
sugerimos trabalhos futuros para utilização adequada da mesma como forma de alimentos humano ou animal.
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