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RESUMO
O mercado de frutas tem crescido e especialmente o do mamão. O Brasil é segundo
maior produtor mundial do fruto, entretanto ainda carece de melhorias que visem
reduzir  as  perdas  pós-colheita.  O  objetivo  da  presente  revisão  é  disponibilizar
informações técnicas acerca das características biológicas e nutricionais do mamão,
bem  como  suas  potencialidades  econômicas  e  tecnológicas  com  foco  no
processamento  e  obtenção  do  néctar.  Foram  empregadas  distintas  referências
atualizadas  e  informações  associadas  à  legislação,  que  tivessem  como  norte  o
emprego  do  mamão  para  obtenção  do  néctar,  visando  reduzir,  em especial,  as
perdas  pós-colheita.  A  deficiência  no  manuseio,  armazenagem  e  distribuição
associados  às  características  intrínsecas  do  fruto  são  os  principais  fatores  que
norteiam o aumento da perecibilidade. A adoção de tecnologias de processamento,
como a elaboração do néctar, é uma alternativa potencial à redução das perdas,
pois  além  de  ser  um  processo  de  fácil  execução  e  pouco  oneroso,  quando
comparado  às  outras  formas  de  conservação,  permite  a  oferta  de  produto  de
qualidade à população ao longo de todo o ano.
PALAVRAS-CHAVE:   agroindústria  de  processamento,  bebidas  não  alcóolicas,
mamão.

PAPAYA: ECONOMIC, BIOLOGICAL AND POTENTIAL ASPECTS IN
PROCESSING FOR OBTAINING NECTAR

ABSTRACT
The fruit market has grown and especially that of papaya. Brazil is the world's second
largest  producer  of  the  fruit,  but  still  lacks  improvements  to  reduce  postharvest
losses. The aim of this review is to provide technical information about the biological
and nutritional characteristics of papaya, as well as its economic and technological
potential  focusing  on  processing  and  obtaining  nectar.  Different  up-to-date
references and information associated with the legislation were used to guide papaya
to obtain nectar to reduce postharvest losses. The deficiency in handling, storage
and distribution associated with the intrinsic characteristics of the fruit are the main
factors  that  guide  the  increase  of  perishability.  The  adoption  of  processing
technologies, such as the preparation of nectar, is a potential alternative to reducing
losses, because besides being an easy and inexpensive process when compared to
other forms of conservation, it allows the supply of quality products. to the population
throughout the year.
KEYWORDS: agro-processing industr, non-alcoholic beverages, papaya
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INTRODUÇÃO
Visando  atingir  o  sucesso  no  atual  ambiente  competitivo  do  mercado

alimentício,  as  indústrias  e  órgãos  de  pesquisa  em  alimentos  têm  investido  no
desenvolvimento  de  novos  produtos,  o  qual  está  em  estreita  relação  com  as
necessidades e exigências dos consumidores (COLTRE; MARTINS, 2018).

Nos últimos anos, o consumidor vem se preocupando não somente com a
qualidade físico-química e higiênico-sanitária, mas principalmente com os atributos
sensoriais e a qualidade nutritiva dos produtos ofertados no mercado. A seletividade
e exigência, além da maior consciência da relação entre saúde e alimentação, vêm
modificando os hábitos da população (DE MARCHI et al., 2016), que por sua vez
afeta diretamente o setor agro alimentício e industrial.

O aumento da produção de frutas nos últimos anos, estimulado por variados
fatores (ABRAFRUTAS,  2018),  tem permitido o fornecimento desses alimentos à
população, que muitas vezes não consegue absorver integralmente os produtos na
forma  in  natura,  os quais devem, assim, ser  processados para  que se  reduzam
perdas.  Tal  característica  propicia  a  expansão  da  agroindústria  frutícola,
particularmente  de  sucos  e  derivados,  a  qual  tem  uma  expressiva  importância
econômica no país (RITSCHEL et al., 2018).

O Brasil é considerado o terceiro maior produtor mundial de frutas (SEBRAE
SIM, 2016) e dentre estas, o mamão (Carica papaya Linnaeus) vem ocupando lugar
de destaque, não só em produção, como em consumo. Projeções feitas pelo Serviço
Brasileiro  de  Apoio  às  Micro  e  Pequenas  Empresas  (SEBRAE)  estimaram  um
crescimento na produção nacional de 7,13% no ano de 2018, quando comparado ao
ano de 2015, acima de outras frutas como uva (6,82 %), banana (2,5 %), manga (-
2,68 %) e laranja (- 1,40 %). Segundo dados da Fao (2016), o Brasil é o segundo
país  que  mais  produz  mamão,  totalizando  aproximadamente  1,5  milhões  de
toneladas ao ano, o que corresponde a 12,5 % da produção mundial. 

Diante de tais perspectivas, o objetivo do presente trabalho é disponibilizar
informações técnicas acerca das características biológicas e nutricionais do fruto do
mamão, bem como suas potencialidades econômicas e tecnológicas enfocando o
processamento e obtenção do néctar, haja visto ser esse um produto processado
que apresenta baixo custo e fácil elaboração quando comparado à outras formas de
processamento e conservação do fruto.

MERCADO MUNDIAL DE FRUTAS E DO MAMÃO
A fruticultura, de uma maneira geral,  vem alcançando grande destaque no

mundo  e  particularmente  no  Brasil,  não  só  pela  importante  alternativa  de
diversificação e aumento de renda para a pequena propriedade, como também pela
geração de empregos por se tratar de uma atividade altamente agregadora de mão-
de-obra e indutora da instalação de polos agroindustriais (JACOBSEN et al., 2018).

Pesquisa mostra que este setor  da agricultura é responsável  por  mais de
865,5 milhões de toneladas produzidas mundialmente (FAO, 2018), sendo o Brasil o
terceiro maior produtor de frutas, com mais de 39,8 milhões de toneladas produzidas
em 2,2 milhões de hectares (FAO, 2018), ficando atrás somente da China e Índia.
Apesar da alta produção e do aumento do consumo quando comparado aos anos
anteriores,  ainda  é  baixa  a  ingestão  desses  alimentos  em  relação  aos  países
desenvolvidos.  Segundo  dados  da  Organização  Mundial  de  Saúde  (OMS),  cada
indivíduo  deve  consumir  no  mínimo  400  g  de  frutas  e  verduras  por  dia,  o  que
equivale a aproximadamente cinco porções, entretanto estudo realizado em 2017
com adultos maiores de 18 anos em capitais brasileiras, verificou-se que somente
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23,7% dos entrevistados consomem cinco ou mais porções de vegetais diariamente
(VIGITEL BRASIL, 2018). 

A  grande  extensão  territorial  com as  mais  diferentes  condições  climáticas
permite que o país produza uma alta variedade de frutas ao longo do ano. Além
disso,  tem-se  observado  ascensão  do  mercado  de  frutas  brasileiras  a  nível
internacional, apesar de alguns gargalos restritivos (ABF, 2018). 

Estatísticas setoriais mostram crescimento de 16,41% (em US$D) e 11,86%
(em toneladas) de frutas nacionais destinadas à exportação (ABRAFRUTAS, 2018).
Apesar  desse  ligeiro  crescimento,  nota-se  que parte  da  produção  é  demandada
internamente,  sendo  consumida  in  natura e/ou  processada  em  indústrias,
especialmente porque faltam ainda muitos investimentos para poder se modernizar
estradas,  portos  e  aeroportos,  facilitando  a  logística  e  rapidez  na  entrega  aos
mercados consumidores (ABF, 2018). Tais características, aliadas a burocratização
no sistema de exportações, mantêm o Brasil no 23º lugar dos exportadores globais,
apesar de produzir o terceiro maior volume de frutas do mundo. 

Para  a  Associação  Brasileira  dos  Produtores  e  Exportadores  de  Frutas  e
Derivados (ABRAFRUTAS, 2018), o crescimento nas exportações pode aumentar
especialmente se o governo investir em processos de abertura de novos mercados,
como os asiáticos, que representarão entre 25 a 30 anos mais de 50% da população
mundial.

A produção de mamão vem se destacando entre as diferentes frutas tropicais.
Segundo a Fao (2018), em 2017 representou 1,5% da produção mundial de frutas,
perfazendo um total aproximado de 13 milhões de toneladas, dos quais 15,4% foram
produzidos na América Latina e Caribe.  Os principais produtores são Índia, Brasil,
México,  Nigéria  e  Indonésia.  Dentre  os  estados brasileiros  que se  destacam na
produção do fruto, pode-se citar: Bahia, Espírito Santo, Ceará, Rio Grande do Norte,
Minas Gerais e Paraíba (EMBRAPA, 2017). 

Apesar de ser considerado o segundo maior produtor de mamão, em nível
nacional o Brasil vem apresentando nos últimos anos redução nas áreas colhidas,
consequente  do  baixo  e  irregular  regime  de  chuvas  e  de  problemas  sanitários
(ABRAFRUTAS,  2018),  que  tem  afetado  as  regiões  Sudeste  e  Nordeste,  que
representam em média 95,9% da produção nacional (EMBRAPA, 2017). Para se ter
uma ideia da redução da área colhida,  segundo o IBGE (2010),  em 2008 foram
produzidos 1,9 milhões de toneladas do fruto no país, e já em 2017 (FAO, 2018)
somente  1,0  milhão  de  toneladas,  para  uma  mesma  área  estimada  de
aproximadamente 36,5 mil hectares. 

Segundo  Silva  Júnior  et  al.  (2017),  as  regiões  semiáridas  do  território
brasileiro  são  as  que  tem apresentado  o  mais  baixo  desenvolvimento  inicial  da
cultura do mamoeiro, devido não somente à baixa pluviosidade, como também a alta
insolação,  e  a  má qualidade da água de irrigação,  que muitas  vezes apresenta
excesso de sais. O alto percentual de sais dissolvidos na solução do solo, diminui
seu potencial osmótico e hídrico, reduzindo a disponibilidade de água e nutrientes às
plantas, que por sua vez afetam o crescimento e produção da biomassa vegetal
(DINIZ et al., 2018).

A exportação do fruto in natura ainda é considerada baixa quando comparada
a  outros  frutos,  devido  principalmente  aos  problemas  e  deficiências  na
armazenagem  e  transporte.  Apesar  do  ligeiro  incremento  no  volume  das
exportações de 1% em 2019, quando comparado ao ano anterior, observa-se ainda
que em 2019 a  quantidade exportada foi  considerada a  maior  (43,3  milhões de
quilos),  num período de cinco anos (ABRAFRUTAS,  2020).  Dentre  os  principais
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importadores  destacam-se  os  países  da  União  Europeia  (Portugal,  Holanda,
Espanha, Reino Unido, França, Itália, Alemanha e Suíça) (ABRAFRUTAS, 2018).

ORIGEM, ASPECTOS BOTÂNICOS, NUTRICIONAIS E FISIOLÓGICOS DO
MAMÃO

O mamoeiro é originário do continente americano, sendo descoberto pelos
espanhóis  no  Panamá.  Atualmente  encontra-se  distribuído  entre  32°  de  latitude
norte e sul, sendo amplamente cultivado na Índia, Sri Lanka, Arquipélago Malaio, em
diferentes países da América Central, do Sul e Austrália (SALOMÃO et al., 2007). 

De acordo com Serrano e Cattaneo (2010), sua possível introdução no Brasil
data de 1587, sendo hoje cultivado em quase toda a totalidade do território. Segundo
os  mesmos  autores,  a  cultura  desenvolve-se,  satisfatoriamente,  em  locais  com
temperatura média anual de 25ºC, com limites entre 21ºC e 33ºC, e precipitação
pluviométrica  de 1.500 mm anuais  bem distribuída.  O fruto  é  produzido  no país
durante quase todos os meses do ano, sendo o período entre junho a agosto o de
menor safra, condicionado pelas estações mais frias do ano.

A planta do mamoeiro apresenta um caule herbáceo que pode atingir de 6 a 9
m de comprimento, semi-lenhoso, oco e com 10 a 30 cm de diâmetro, geralmente
não ramificado, terminando em um aglomerado de folhas digitolobadas grandes e
glabras, com nervuras verde-amareladas, sendo sustentadas por pecíolos de 25 a
100 cm de comprimento, dispostos de forma espiralada ao redor do caule. As flores
são pequenas, afuniladas, de coloração branca à creme, ligeiramente perfumadas,
podendo  ser  encontradas  solitárias  ou  formando  inflorescências  estaminadas,
pistiladas ou hermafroditas. As superfícies dos estigmas são verdes e os estames
amarelados (Figura 1) (COTRUT et al., 2017).

A                                                                       B
                                            

C                                                                            D

FIGURA  1  –  Planta  do  mamoeiro  e  suas  estruturas.  Caule  herbáceo  com
aglomerado  de  folhas  no  ápice  (A);  folha  digitolobada  com  nervuras  verde-
amareladas (B); disposição espiral dos pecíolos (C); flor na axila do pecíolo (D).
Fonte: Cotrut et al. (2017) e Google (2020a)
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O  mamoeiro  é  uma  angiosperma  pertence  à  classe  Dicotyledoneae,
subclasse  Archichlamydeae,  ordem  Violales,  família  Caricaceae,  gênero  Carica,
cujas principais variedades comerciais pertencem à espécie C. papaya L. (MARIN,
2004). É uma planta diploide (2n = 18 cromossomos) (MING et al., 2008), perene,
podendo  ser  dioicas  ou  monoicas,  de  crescimento  rápido,  com metabolismo C3
(CAMPOSTRINI;  GLENN,  2007),  que  produz frutos  do tipo  baga,  com inúmeras
sementes  pretas  envolvidas  por  arilo  transparente,  cujo  mesocarpo  carnoso  de
coloração  amarela  a  avermelhada  é  altamente  apreciado  in  natura (Figura  2)
(SALOMÃO et  al.,  2007),  podendo ainda ser  usado na elaboração de diferentes
produtos e subprodutos através da industrialização.

FIGURA  2  – Fruto  do  mamoeiro,  mostrando  o  mesocarpo  carnoso  amarelo-
vermelhado envolvendo as inúmeras sementes pretas cobertas pelo arilo.
Fonte: Google (2020b)

A  polpa  possui  características  sensoriais  atrativas  (textura,  cor  e  aroma),
químicas (teor de sólidos solúveis, acidez e bom equilíbrio entre açúcares e ácidos
orgânicos) e digestivas, que o tornam um alimento ideal e saudável para pessoas de
todas as idades. Além disso, destaca-se por possuir vários nutrientes prontamente
disponíveis à digestão e absorção. Conforme Silva et al. (2015), seu valor nutricional
está relacionado com o teor de açúcares, pró vitamina A (β-caroteno) e vitamina C
(ácido ascórbico), além de ter uma boa atividade funcional associada à capacidade
laxante. Segundo Roger (2006) e Silva et al. (2015), a polpa é também rica em ferro,
cálcio,  magnésio,  potássio,  fósforo,  vitamina  K,  tiamina,  riboflavina  e  niacina
podendo tais nutrientes variar conforme a cultivar, grau de maturação, época do ano,
clima, tipo e fertilidade do solo. A composição centesimal e em micronutrientes do
mamão formosa e papaia, são apresentados na Tabela 1.

TABELA 1 - Composição centesimal e de micronutrientes da parte comestível crua
do mamão formosa e papaia
Componentes 100 g-1 Formosa Papaia
Umidade (%)* 86,9 88,6
Energia (kcal)* 45 (190 kJ) 40 (168 kJ)
Carboidratos (g)* 11,6 10,4
Proteínas (g)* 0,8 0,5
Lipídios (g)* 0,1 0,1
Fibra alimentar (g)* 1,8 1,0
Cinzas (g)* 0,6 0,4
Cálcio (mg)* 25 22
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Magnésio (mg)* 17 22
Fósforo (mg)** 5***
Ferro (mg)** 0,1***
Potássio (mg)** 257***
Sódio (mg)** 3***
Zinco (mg)** 0,07***
Vitamina A (µg)** 175***
Vitamina B1 (mg)** 0,027***
Vitamina B2 (mg)** 0,032***
Vitamina B3 (mg)** 0,471***
Vitamina B6 (mg)** 0,019***
Vitamina B12 (µg)** NA***
Vitamina C (mg)** 61,8***
Vitamina E (mg)** 1,12***
Folatos (µg)** 38***

NA = Não aplicável
*Fonte: Taco (2011)
**Fonte: Roger (2006)
***Não foi especificada a variedade de mamão

O mamão é um fruto climatérico que apresenta significativo aumento da taxa
respiratória  e  da  produção  de  etileno  após  a  colheita,  completando  o
amadurecimento em aproximadamente uma semana sob condições ambientais, o
que lhe confere a característica de ser altamente perecível (PAN et al., 2017). 
 

CULTIVARES DE MAMÃO MAIS EXPLORADAS
No Brasil,  a  cultura  do  mamoeiro  sustenta-se  em  estreita  base  genética,

sendo bastante  limitado o  número de cultivares  plantados nas principais  regiões
produtoras.  Conforme  Reis  et  al. (2015),  os  grupos  ‘Solo’  e  ‘Formosa’  são  as
cultivares mais exploradas no país. Dentre os híbridos do grupo ‘Solo’, destacam-se
‘Sunrise Solo’  e  ‘Improved Sunrise Solo  Line cv.  72/12’,  conhecidos,
respectivamente,  como  mamão  papaia  e  mamão  havaí  (Figura  3).  E  no  grupo
‘Formosa’  (Figura  4),  sobressaem-se  ‘Tainung n.1’  e  ‘Tainung n.2’  (SERRANO;
CATTANEO, 2010).

A B
FIGURA 3 - Híbridos de mamão da cultivar ‘Solo’. A = ‘Sunrise Solo’, B = ‘Improved
Sunrise Solo Line cv. 72/12’
Fonte: Google (2020c;d)
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A     B

FIGURA 4  - Híbridos  de  mamão  da  cultivar  ‘Formosa’.  A  =  ‘Tainung n.1’,  B  =
‘Tainung n.2’
Fonte: Google (2020e; 2020f)

Visando  exportação,  as  variedades  do  grupo  ‘Solo’  são  preteridas,  pois
apresentam polpa avermelhada, tamanho pequeno (300 a 650 g), maior resistência
ao armazenamento, precocidade e alta produtividade; enquanto que as do grupo
‘Formosa’, com polpa laranja-avermelhada, tamanho médio (1.000 a 1.300 g), baixa
resistência ao transporte e ao frio, e maturação rápida, apresentam maior demanda
interna (DIAS et al., 2011).

De acordo com Serrano e Cattaneo (2010), os municípios de Pinheiros-ES,
Prado-BA  e  Porto  Seguro-BA  são  os  maiores  produtores  de  mamão  do  grupo
‘Formosa’  (principalmente  o  híbrido  importado  ‘Tainung n.1’),  e  Linhares-ES  e
Sooretama-ES são os maiores produtores de mamão do grupo ‘Solo’ (principalmente
‘Golden’ e ‘Golden THB’ para exportação e ‘Sunrise Solo’ para o mercado nacional).

O fruto do mamoeiro é susceptível a doenças como a mancha anelar, varíola
(pinta preta), podridão peduncular e antracnose, que restringem o mercado do fruto
fresco (OLIVEIRA et al.,  2011).  Associado a isso, Freire Júnior e Soares (2018),
verificaram que as principais perdas na cadeia produtiva de mamão, em municípios
da Bahia e Espírito Santo (estados com maior produção brasileira, perfazendo juntos
um  total  de  aproximadamente  70%  da  produção  nacional)  se  devem  a  fatores
bióticos,  decorrentes  da  infecção  pelos  fungos  Colletotrichum  gloeosporioides,
Phoma caricae-papayae e Fusarium spp; e fatores abióticos, causados por impactos
e  ferimentos  ocorridos  no  campo  e  ferimentos  ocorridos  após  a  colheita,
principalmente nas fases de embalagem, transporte de carga e descarga, tanto no
packinghouse quanto nas centrais de abastecimento ou centrais de distribuição dos
supermercados  nas  cidades.  Daí  a  necessidade  da  adoção  de  estratégicas  de
industrialização,  que  visam  dar  maior  sustentabilidade  ao  comércio  da  cultura,
aproveitando ao máximo os frutos que apresentam inviabilidade de comercialização
in natura.

NÉCTAR: MERCADO, LEGISLAÇÃO E VANTAGENS DO PROCESSAMENTO
TECNOLÓGICO

As  mudanças  sócio-político-econômicas  e  ambientais  advindas  do  século
XVIII e XIX, consequentes da chamada Revolução Industrial, culminaram no século
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XX com a implantação e aperfeiçoamento dos conhecimentos da área de tecnologia
de  alimentos,  permitindo  a  industrialização  em  massa,  e  uma  melhor  e  mais
duradoura  conservação  e  variedade  de  produtos  alimentícios  (LEONARD;
AZEVEDO, 2018). Associado a isso, o hábito do consumo de produtos processados,
como o néctar, tem aumentado devido à falta de tempo da população, praticidade
oferecida por esses produtos, substituição ao consumo de bebidas carbonatadas,
valor  nutritivo  e  preocupação  com  a  ingestão  de  alimentos  mais  saudáveis
(BEZERRA; ALENCAR, 2018). Para Linhares e Carmo (2018), isso tem estimulado a
abertura de novas empresas que se amparam na produção de alimentos destinados
a esse perfil de consumidores.

Para se ter uma ideia do crescimento do mercado brasileiro de alimentos e
bebidas,  pesquisa  realizada  em  2015  pela  Euromonitor  International (2016),
considerou o Brasil como o quinto maior mercado global desses congêneres com
movimentação de vendas estimada em aproximadamente 27,5 bilhões de dólares,
tendo  uma  taxa  média  de  crescimento  de  20%,  entre  2012  e  2015,  contra  um
aumento de apenas 8% do resto do mundo. Segundo a mesma agência, estima-se
que o mercado de alimentação saudável no Brasil cresça 4,41% até o ano de 2021.

De acordo com estudo realizado pela Federação das Indústrias do Estado de
São Paulo (FIESP) e pelo Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL), tendências
mostram uma maior busca dos consumidores por alimentos e produtos alimentícios
considerados  mais  saudáveis.  Dentre  as  principais  categorias  de  produtos  que
despertam  o  desejo  dos  consumidores  estão  os  “sucos  prontos  para  beber”,
relatados em 27% das escolhas, ficando somente atrás da categoria dos “iogurtes” e
“bolachas e biscoitos” (FIESP/ITAL, 2010).

Segundo Silva et al.  (2015) e Toledo et al.  (2018),  o mercado de bebidas
consideradas mais saudáveis e/ou frescas (néctares e sucos,  por  exemplo)  vem
ganhando  espaço  e  ultrapassando  a  comercialização  das  bebidas  carbonatadas
(refrigerantes).  Conforme citado pelos  mesmos autores,  uma pesquisa  feita  pela
Associação  Brasileira  das  Indústrias  de  Refrigerantes  e  Bebidas  não  Alcoólicas
(ABIR) entre 2010 e 2016 evidenciou crescimento de 69,1% dos néctares contra –
15% dos refrigerantes,  indicando que aproximadamente um terço dos brasileiros
prefere bebidas sem adoçantes, com ingredientes vegetais ou fabricadas a partir de
ingredientes  naturais.  Conforme  relatório  da  Abir  (2018),  apesar  de  algumas
variações negativas observadas nos anos de 2015 e 2016, o consumo per capita de
sucos e néctares teve um crescimento nos últimos oito anos, passando dos 3,9 L
ano-1 em 2010, para 5,31 L ano-1 em 2017, com pico de 6,4 L ano-1 em 2014. 

Apesar do considerável  aumento na ingestão de néctar,  os sabores ainda
mais consumidos são laranja, uva, goiaba, maracujá, pêssego, manga e abacaxi.
Entretanto,  devido  à  diversidade  de  frutas  no  país  e  a  miscigenação  cultural,  a
procura por sabores diversificados tem levado as empresas a desenvolverem novos
produtos para atender a demanda (NOGUEIRA et al., 2019).

No Brasil a regulamentação da fabricação de néctares, bem como registro,
classificação,  padronização  e  inspeção,  é  feita  pelo  Ministério  da  Agricultura,
Pecuária  e  Abastecimento  (MAPA).  Conforme  este  órgão,  tais  bebidas  são
consideradas  não  fermentadas,  não  alcoólicas,  constituídas  por  suco  ou  polpa,
variando  de  25  a  50%,  adicionadas  de  água,  açúcar  e  opcionalmente  ácidos,
destinadas ao consumo direto (BRASIL, 2003; BRASIL, 2009). Segundo a mesma
entidade  governamental,  polpa  de  fruta  é  o  produto  não  fermentado,  não
concentrado, não diluído, obtido de frutos polposos, através de processo tecnológico
adequado, com um teor mínimo de sólidos totais proveniente da parte comestível do
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fruto (BRASIL, 2000; BRASIL, 2009);  e suco é uma bebida não fermentada, não
concentrada e não diluída (ressalvados casos específicos), obtida da fruta madura e
sã, ou parte vegetal de origem, por meio de processo tecnológico adequado, de cor,
aroma e sabor característicos da fruta, submetido a tratamento que assegure sua
conservação e apresentação até o momento do consumo (BRASIL, 2003; BRASIL,
2009).

Por definição, o néctar de mamão é uma bebida não fermentada, obtida da
dissolução,  em água  potável,  da  parte  comestível  do  mamão (C.  papaya L.),  e
açúcares, destinado ao consumo direto, podendo ser adicionado de ácidos. Para ser
caracterizada como tal, a bebida deve atender aos seguintes parâmetros mínimos:
35% de suco ou polpa, 10°Brix de sólidos solúveis a 20ºC, 6% de açúcares totais e
0,10% de acidez em ácido cítrico (BRASIL, 2003).

O segmento de frutas processadas entrou na era da diversificação, visando
atender  a  nichos  de  mercado  diferenciados.  Várias  são  as  vantagens  de  se
processar frutas como o mamão para se produzir néctar, dentre elas: aumentar a
vida útil do alimento; uniformizar a qualidade; facilitar a armazenagem e distribuição;
facilitar  o  consumo;  manter  a  qualidade  sanitária;  aumentar  a  disponibilidade  e
reduzir as perdas. Associado a isso, pode-se considerar ainda a boa aceitação do
néctar de mamão, além da facilidade de elaboração e baixo custo para se produzir o
produto, quando comparado a outras formas de conservação, conforme verificado
por Matsuura et al. (2004) e Braga; Conti-Silva (2014; 2015). 

A elaboração de geleias e doces necessitam de altas temperaturas, por longo
tempo, além de pectina e alta concentração de açúcar. Para se empregar o fruto do
mamão como um ingrediente em produtos lácteos, por exemplo, o custo do produto
final acaba aumentando, pois os outros ingredientes entrarão no valor dos custos da
produção.  Tais  fatores  acabam  por  onerar  a  produção  desses  produtos  em
detrimento  da  elaboração  do  néctar,  que  necessita  somente  de  água,  menor
quantidade de açúcar e emprego de calor num curto período de tempo (FELLOWS,
2019).

 As maiores perdas do mamão são nos períodos pós-colheita em decorrência
do manuseio e armazenagem inadequados que promovem danos mecânicos. Tais
danos  associados  às  características  intrínsecas  do  fruto,  como  elevado  teor  de
umidade, alta taxa respiratória e textura macia; e a presença de fitopatógenos na
superfície exacerbam ainda mais a situação (BARROS et al., 2018). Nesse sentido,
a  adoção  de  tecnologias  visando  a  redução  das  perdas  pós  colheita,  como  o
processamento do fruto para obtenção do néctar, são essenciais para se manter e
ofertar ao longo de todo o ano produtos de qualidade à população e por um baixo
custo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O mamão nacional  ganha espaço nos mercados interno e de exportação,

apesar de certas dificuldades enfrentadas na logística, transporte, armazenagem e
manuseio, que promovem grande parte da perda do produto ao longo da cadeia de
suprimentos. Nesse sentido, o desenvolvimento de alternativas de processamento,
como a elaboração do néctar,  é uma alternativa promissora que pode garantir  a
oferta e qualidade do alimento à população, mesmo que na forma transformada. 
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