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RESUMO 

 
O maracujá alho (Passiflora tenuifila Killip) apresenta teores altos de polifenóis 

totais e alta atividade antioxidante total, indicando que o fruto pode ser fonte natural de 
compostos bioativos. A liofilização, um método de secagem, é muito propícia a conservação 
de suas características, causando pouca perda de nutrientes, para que assim possa ser usado no 
desenvolvimento de novos produtos. Assim o trabalho tem o objetivo de desenvolver uma 
formulação de sopa desidratada, por liofilização, contendo maracujá alho (Passiflora tenuifila 
Killip) e um agente espessante alternativo a base de cascas de maracujá amarelo (Passiflora 
edulis flavicarpa). Para tanto, foram realizadas análises para a caracterização química e 
determinação de polifenóis extraíveis totais (PET) e da atividade antioxidante total (AAT) da 
farinha da casca de maracujá amarelo, do maracujá alho in natura e liofilizado e da sopa com 
os maracujás, e da sopa sem maracujás. O rendimento de obtenção da farinha da casca de 
maracujá amarelo foi de 7,2% e foi 3,4% para a farinha casca do maracujá-do-cerrado 
(Passiflora setacea DC). Os resultados indicaram que o processo de liofilização teve o efeito 
concentrador sobre os polifenóis totais passando de 825,69 ± 44,49 mg eq.Ác. gálico.100g-1 
do maracujá alho in natura para 2.284,79 ± 280,20 no maracujá alho liofilizado. A 
liofilização também contribuiu para a elevação da atividade antioxidante, tanto pelo método 
ABTS quanto pelo método FRAP. A farinha da casca do maracujá amarelo foi a que 
apresentou a melhor capacidade de gelificação e melhor rendimento de obtenção e foi usada 
como agente espessante na formulação da sopa com maracujá. Os valores obtidos para PET e 
AAT, tanto pelo método do Radical ABTS quanto pelo método FRAP, foram maiores para a 
sopa contendo o maracujá alho e a farinha do maracujá amarelo. Com valores de 165,42 ± 
7,33 mg eq.Ác. gálico/100g,  31,80 ± 1,18 µM Trolox/g e 41,84 ± 0,89µM sulfato ferroso/g 
para PET, ABTS e FRAP, respectivamente, para a sopa com maracujás. A sopa sem maracujá 
obteve os valores de 50,52 ± 1,41 mg eq.Ác. gálico/100g,  5,99 ± 0,03 µM Trolox/g e 11,00 ±  
0,48µM sulfato ferroso/g para PET, ABTS e FRAP. Assim, pelos resultados, observa-se que a 
diferença, para polifenóis totais e para a atividade antioxidante, é, significativamente, superior 
na formulação da sopa com maracujá indicando a contribuição da inclusão do maracujá alho 
liofilizado e da farinha da casca de maracujá amarelo na elevação destes valores. Dessa forma 
se conclui que há viabilidade para a produção de sopa desidratada com maracujá alho e 
farinha da casca do maracujá amarelo. 

 
 

 

Palavra-chave: Sopa desidratada, liofilização, Capacidade antioxidante. 
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 ABSTRACT 

 
The passion fruit garlic (Passiflora tenuifila Killip) has high levels of total 

polyphenols and total antioxidant activity high, indicating that the fruit can be natural source 
of bioactive compounds. The freeze-drying method is very conducive to retention of its 
characteristics, causing little loss of nutrients so that it can be used in the development of new 
products. Thus the study aims to develop a dehydrated soup formulation for lyophilization 
containing garlic passion fruit (Passiflora tenuifila Killip) and an alternative thickener base of 
yellow passion fruit peel (Passiflora edulis flavicarpa). Therefore, analyzes were performed 
for the chemical characterization and determination of total extractable polyphenols (PET) 
and total antioxidant activity (TAA) of the flour of the yellow passion fruit peel, passion fruit 
garlic fresh and freeze-dried and soup with passion fruit, and soup without passion fruit. The 
yield for obtaining the yellow passion fruit peel flour was 7.2% and was 3.4% for the shell 
flour passion fruit of the cerrado (Passiflora setacea DC). The results indicated that 
lyophilization had the concentrating effect on the polyphenol going from 825.69 ± 44.49 mg 
eq.Ác. gálico.100g-1 passion fruit garlic in natura to 2284.79 ± 280.20 in passion fruit freeze-
dried garlic. Lyophilization also contributed to the increase in antioxidant activity, both the 
ABTS method and by FRAP method. The flour from the bark of yellow passion fruit showed 
the best gelling capacity and better performance achievement and was used as a thickening 
agent in the formulation of soup with passion fruit. The values obtained for PET and AAT, 
both by the method of ABTS radical as the FRAP method, were higher for the soup 
containing passion fruit garlic and flour yellow passion fruit. With values of 165.42 ± 7.33 mg 
eq.Ác. gallic / 100g, 31.80 ± 1.18 uM Trolox / g and 41.84 ± 0,89µM ferrous sulfate / g for 
polyethylene, ABTS and FRAP, respectively, for the soup with passion fruit. The soup 
without passion got the values of 50.52 ± 1.41 mg eq.Ác. gallic / 100g, 5.99 ± 0.03 uM Trolox 
/ g and 11.00 ± 0,48µM ferrous sulfate / g PET, ABTS and FRAP. Thus, the results, it is 
observed that the difference, for total polyphenols and antioxidant activity, is significantly 
higher in the formulation of soup with passion fruit indicating the contribution of the 
inclusion of freeze-dried garlic passion and the passion fruit peel flour on increase these 
values. Thus it is concluded that there viability for the production of dehydrated soup with 
passion fruit and flour garlic peeling of passion fruit. 
 

Keyword: Dehydrated soup, freeze drying, antioxidant capacity. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O consumo regular de frutas e verduras associado à redução do consumo de 

gorduras saturadas, açúcar e sal, aliada a prática de atividade física regular, tem um impacto 

positivo na prevenção de doenças, sobretudo as crônicas não transmissíveis tais como doenças 

cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2 e câncer, incluindo câncer de pulmão, de esôfago, 

colo-retal e gástrico (OMS, 2013; AICR, 2007).  

Em seu relatório, a OMS estimou que o baixo consumo de frutas e verduras foi 

responsável por quase 20% dos casos de câncer gastrointestinais e mais de 30% dos casos de 

isquemias do coração no mundo todo. E afirmou que muitos desses casos poderiam ser 

evitados caso a população mundial consumisse quantidades adequadas de frutas e verduras 

(OMS, 2002). 

Por estas propriedades e também em função do seu sabor agradável, tem-se 

observado ao longo das últimas décadas uma tendência de crescimento no consumo mundial 

de frutas, principalmente nos países desenvolvidos e na China. O aumento na demanda de 

frutas impulsiona a produção mundial (EC-EU, 2007).   

Segundo a FAO (Food And Agriculture Organization), o Brasil apresentou uma 

produção de aproximadamente 38,8 milhões de toneladas de frutas em uma área aproximada 

de 2,4 milhões de hectares, desta forma ocupando o terceiro lugar no ranking da produção 

mundial de frutas, posicionando-se atrás apenas da China e Índia (FAO, 2013). 

Dentre as diversas frutas produzidas nacionalmente que fazem parte do consumo 

rotineiro da população está o maracujá que pertence à família das Passifloraceae que possui 

vários gêneros e muitas espécies com características próprias (SOUZA; LORENZI, 1997). No 

Brasil, a espécie Passiflora edulis é a mais produzida e consumida, sendo possível ser 

chamado de maracujá amarelo ou maracujá azedo. Seu consumo se dá tanto in natura como 

processado, principalmente na forma de sucos e néctares (MELETI, 1998).  

Existem outras espécies, que embora presentes no Brasil e também produzirem 

frutos comestíveis e com características agradáveis, são menos conhecidas. Dentre estas está o 

maracujá alho (Passiflora tenuifila Killip). Estudos apontam que este fruto possui potenciais 

compostos funcionais e também usos tecnológicos (BRAGA et al., 2005).  

O desafio da distribuição de frutas in natura, no país, perpassa por vários e 

complexos fatores. Isso aliado ao estilo de vida da maior parcela da população, localizada nos 

grandes centros urbanos e afastada dos centros produtores (TRAVAGLINI et al., 1993) 

dificulta a inclusão de frutas na alimentação.  
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Nesse contexto, quando não é possível a inclusão de frutas in natura nas dietas, os 

produtos processados a base de frutas se tornam uma alternativa para o melhoramento das 

dietas através da inclusão de produtos mais acessíveis e com nutrientes essenciais e 

compostos bioativos, porém para que isso ocorra é preciso preservar, nesses produtos os 

atributos de saúde relacionados ao consumo de frutas in natura.  

Existem diversas formas para a obtenção desses produtos processados a base de 

frutas a desidratação ou secagem é uma destas. Como método de preservação, a desidratação 

tem se mostrado bastante eficiente para a conservação de alimentos com redução do 

crescimento microbiano e das reações que causam alterações nos alimentos. Além disso, a 

secagem possibilita o transporte e armazenamento facilitado dos produtos contribuindo para 

seu armazenamento e transporte (VILELA; ARTUR, 2008).  

A secagem tradicional altera drasticamente as características dos frutos e a ação 

do calor utilizado neste método reduz os teores de muitos nutrientes nos produtos 

processados. Por outro lado, a liofilização, que é um método de secagem alternativo, é 

baseado na sublimação e requer temperaturas inferiores aos métodos tradicionais, e, por esta 

razão, causa menores alterações nas características nutricionais e sensoriais dos produtos 

processados (ORDÓÑEZ, 2005). 

Nesse cenário, o desenvolvimento de novos produtos desidratados por liofilização 

é uma forma de obter produtos acessíveis e apresentado poucas perdas nutricionais e 

sensoriais quando comparado com os produtos processados obtidos por métodos tradicionais 

de desidratação. 

O maracujá é, culturalmente, utilizado como um ingrediente na elaboração de 

diversos tipos de produtos, dos quais se destacam os alimentos doces, porém, as propriedades 

sensoriais exóticas do maracujá alho possibilitam sua utilização na elaboração de produtos 

salgados, tais como temperos, sopas, snacks, biscoitos, dentre outros.   

Dentro desse contexto, o desenvolvimento de produtos desidratados por 

liofilização à base de maracujá alho desponta como uma alternativa viável para o 

melhoramento das dietas com a inclusão de fruto com propriedades funcionais em um 

alimento prático e acessível.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral  

 

Caracterizar uma formulação de sopa desidratada por liofilização, contendo 

maracujá alho (Passiflora tenuifila Killip) e espessante a base de farinha da casca de 

maracujá, quanto a composição química e potencial de atividade antioxidante. 

 

2.3 Objetivos específicos 

 
a) Avaliar as características físico-químicas e composição centesimal do maracujá alho 

in natura e liofilizado; 

b) Avaliar a composição centesimal e capacidade de gelificação da farinha da casca do 

maracujá amarelo (Passiflora edulis flavicarpa) e do maracujá-do-cerrado (Passiflora 

setacea DC); 

c) Elaborar uma sopa contendo maracujá alho liofilizado e agente espessante selecionado 

a partir da farinha da casca de maracujá que obtiver melhor capacidade de gelificação;  

d) Avaliar o conteúdo de polifenóis totais e a atividade antioxidante  do maracujá alho in 

natura e liofilizado, da farinha da casca de maracujá selecionada como agente 

espessante da sopa contendo maracujá alho liofilizado, da sopa não contendo, bem 

como da farinha da casca de maracujá utilizada como agente espessante;  

e) Avaliar a aceitação sensorial da sopa contendo o maracujá alho liofilizado e da sopa 

não contendo. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 
 

3.1 Características gerais do Gênero Passiflora, histórico de produção e consumo. 
 

O termo maracujá é de origem indígena, cujo significado em Tupi é "alimento em 

forma de cuia” uma referência a sua forma após cortado transversalmente (SOUZA, 

MELETTI, 1997).  Outra designação é "fruto-da-paixão" que tem origem na correlação da 

morfologia da sua flor chamada "flor-da-paixão". Estes nomes são pouco usuais no Brasil e 

fazem alusão aos símbolos da Paixão de Cristo como descrito por Frei Vicente ao referir-se 

aos três estigmas/estiletes da flor como representação da Santíssima Trindade ou os três 

cravos utilizados na crucificação de Jesus Cristo e aos cinco filetes/estames como 

representação das cinco chagas e à corona/verticilos como representação da coroa de espinhos 

(CERVI, 1997).  

Faleiro et al.(2008) afirmam que são conhecidas entre 450 e 600 espécies de 

Passiflora, das quais, mais de 150 são nativas no território brasileiro, apresentando uma 

grande variação do tamanho, da cor, do aroma e do sabor nos diferentes maracujás.  

O maracujá tem, dentro de cada região, um uso relacionado à cultura popular 

associado a benefícios à saúde. Esse uso doméstico, na forma de sucos, consumo das cascas 

secas ou de infusões das mesmas ou das folhas, é associado ao controle da ansiedade, combate 

a insônia, redução de tremores e diabetes além do combate a obesidade entre outras 

indicações que variam regionalmente (COSTA, TUPINAMBÁ, 2005; CUNHA et al., 2002).  

Algumas das alegações populares, como propriedades sedativas, diuréticas, 

analgésicas, vermífugas, anti-tumorais, tem sido estudas e alguns dados já encontram-se 

disponíveis e apontam uma tendência a validação dessas propriedades para algumas espécies.   

Nessas investigações não foram encontrados compostos danosos à saúde como os alcaloides, 

que estão relacionados à toxicidade, garantindo, assim, a segurança do consumo (DHARMAN 

et al., 2004; ZERAIK et al,. 2010; VIEIRA et al., 2011).  

O maracujá, até o inicio da década de 70, não era cultivado em larga escala, uma 

vez que não havia uma grande demanda pelo fruto. Assim, o país ainda não figurava entre os 

principais produtores mundiais. Nas décadas seguintes houve um crescimento significativo da 

produção impulsionado pela demanda criada pelas agroindústrias (RIZZI et al., 1998). E com 

o crescente interesse no cultivo do maracujá foram intensificadas as pesquisas a fim de 

aumentar a produtividade nas lavouras e, assim, a área cultivada aumentou 200% e a 

produção 257% nas décadas seguintes (AGUIAR, SANTOS, 2001). 
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De acordo com o banco de dados do relatório bienal do IBGE, sobre a produção 

agrícola, o Brasil apresentou, em 2014, uma produção total de 823.284 toneladas de maracujá. 

A Tabela 01 apresenta a produção distribuída pelas regiões do país.  

 

Tabela 01. Produção brasileira de maracujá, por Região, em 2014. 

Região  
Área 

colhida 
(ha) 

Quantidade 
produzida    

(t) 

Rendimento 
médio          
(t/há) 

Participação 
na produção  

(%) 
Norte 3.898 50.635 12,99 6,15 
Nordeste 43.045 583.636 13,55 70,90 
Sudeste 6.375 134.317 21,06 16,31 
Sul 2.553 38.419 15,04 4,67 
Centro-oeste 954 16.277 17,06 1,97 

BRASIL 56.025 823.284 14,48 100,00 
FONTE: IBGE, 2014. 

 

3.2 Características gerais do maracujá amarelo e do maracujá-do-cerrado  
 

O maracujá amarelo (Passiflora edulis flavicarpa), por possuir importância 

econômica, é um dos mais cultivados. Sua produção está intrinsecamente relacionada à 

produção de suco concentrado, porém outros  produtos alimentícios são elaborados a partir do 

fruto, como, por exemplo, a polpa usada como matéria-prima na elaboração de doces e outras 

formulações, a produção de néctares e refrescos, sendo encontrados, no mercado, até 

refrigerantes sabor maracujá.. No país 53% da produção é destinada ao consumo interno in 

natura e 46% para a indústria de sucos e derivados (BRIGNANI NETO, 2002). 

O processamento industrial do maracujá amarelo, como em outros 

processamentos de frutos, gera uma quantidade elevada de resíduos como cascas e sementes. 

Para evitar ou, ao menos, minimizar o desperdício desses resíduos, tanto no Brasil como no 

exterior, as cascas do maracujá já foram processadas, na forma de farinha e outros 

subprodutos. A farinha da casca de maracujá amarelo foi utilizada em diversos produtos, em 

substituição aos ingredientes tradicionais e os estudos obtiveram bons resultados quanto a 

aceitação do consumidor e, em alguns casos, foi verificada a ação funcional dessas farinhas. 

Enquanto o maracujá amarelo é amplamente cultivado, outros maracujás são 

desconhecidos fora das áreas onde crescem de forma silvestre, ao ponto de, algumas das 

espécies serem cultivadas exclusivamente em pomares caseiros em suas regiões de origem e 

em estações experimentais para fins de pesquisa (MARTIN; NAKASONE, 1970; 

BRUCKNER et al., 2002).   
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O maracujá-do-cerrado (Passiflora setacea DC) é uma espécie silvestre do Brasil. 

Estudos realizados com a espécie tentam estabelecer as melhores condições para o cultivo e, 

assim, fornecer informações que possibilitem aos produtores uma forma para a exploração 

comercial do mesmo, assim como ocorre com outras espécies de maracujá (BRUCKNER  et 

al., 2002).  

Como é característico as espécies de maracujá, os frutos do maracujá-do-cerrado 

possuem formato ovoide  com cerca de 5 cm de comprimento por 4 cm de diâmetro. A casca 

dos frutos apresenta coloração verde-clara com listras verde-escuro em sentido longitudinal e 

as sementes são obovadas levemente reticuladas com aproximadamente 0,5 cm de diâmetro 

por 0,3 cm de comprimento. A polpa possui coloração variada, sendo amarelo-claro ou creme 

e apresentando um sabor  doce-acidulado, assemelhando-se ao sabor do maracujá amarelo, os 

frutos quando maduros caem da planta determinando o ponto ótimo de coleta. 

(WONDRACEK, 2009). 

A Figura 01 apresenta o maracujá amarelo e o maracujá-do-cerrado em detalhe 

com corte transversal. 

 
Figura 01. Maracujá amarelo (1) e maracujá-do-cerrado (2). 

 
FONTE: SCHNEIDER, 2008. 
 

A farinha da casca de maracujá amarelo foi obtida e utilizada  na formulação de 

calda doce em substituição aos agentes espessantes, tradicionalmente, utilizados. Através de 

testes sensoriais com diferentes faixas etárias, os resultados do estudo apresentaram que 

aaceitação, entre as crianças, foi de 94,2%, entre os adolescentes foi de 84,0% e entre os 

adultos foi de 85,2%. Indicando que a utilização da farinha da casca de maracujá amarelo foi 

ser realizada sem trazer prejuízo na aceitação do produto (OLIVEIRA et al. 2002).  

Janebro et al. (2008) realizaram um estudo para avaliar o efeito do consumo 

regular de farinha da casca de maracujá amarelo sobre a glicemia em jejum de indivíduos 

saudáveis e com diabetes. Após o período de suplementação da dieta, desses indivíduos, com 

(1) (2) 
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a farinha da casca de maracujá os resultados mostraram uma diminuição significativa dos 

valores de glicemia do grupo teste em relação ao grupo controle, após a suplementação da 

alimentação. Leoro et al. (2007) também observaram o efeito de diminuição da glicemia dos 

indivíduos testados, quando estudaram a influência da ingestão de produtos extrusados 

produzidos a partir da farinha da casca de maracujá amarelo. Esses resultados apontam para o 

potencial da ação funcional da farinha da casca do maracujá amarelo. 

 

3.3 Características gerais do maracujá alho 

 

O maracujá alho (Passiflora tenuifila Killip) é uma espécie não comercial e 

silvestre no Brasil. Existem relatos da sua distribuição geográfica por toda América do Sul 

com destaque para a Bolívia e Argentina (DEGINANI & ESCOBAR, 2002). Este maracujá 

silvestre é, popularmente, conhecido pelo nome maracujá alho devido ao aroma peculiar do 

fruto, semelhante, ao aroma do alho (Allium sativum).  (BRAGA et al., 2005).  

Braga et al. (2005) descreveram a espécie como bem resistente às bacterioses. O 

maracujazeiro desta espécie apresenta, após o seu completo desenvolvimento, uma carga de 

610 a 670 maracujás em cada planta, significando uma produção de 7,14kg/planta/ano, em 

média. Os frutos são globosos ou ovoides cujo peso médio é de 11,16g com coloração das 

cascas variando do verde ao amarelo, conforme os estádios de amadurecimento. 

Além de ser descrita como uma espécie resistente a doenças e pragas, os estudos 

sugerem que o maracujá alho é autocompatível com as espécies de Passiflora foetida, 

Passiflora morifolia Mast., Passiflora suberosa, Passiflora villosa Vell, Passiflora 

capsulares. Isso significa que essas espécies são capazes de polinizar e gerar frutos viáveis, 

indicando a grande semelhança entre essas espécies e suas características agronômicas e de 

composição comparáveis (JUNQUEIRA et al., 2005).  

Os valores dos parâmetros físico-químicos dos frutos variam de acordo com os 

estádios de maturação. Os açúcares, os ácidos orgânicos, os pigmentos e outros compostos 

podem sofrer aumento ou diminuição em sua concentração. Esses teores se alteram conforme 

as mudanças fisiológicas do fruto durante processo de amadurecimento. As características 

físicas, como peso e tamanho, entre outras, também se alteram conforme o fruto amadurece. 

Para Braga et al. (2005) o amadurecimento do maracujá alho possui 7 estádios, cujas 

características físicas, como os valores de massa, do rendimento de cascas, de polpa e de 

semente  e o diâmetro longitudinal e transversal são apresentados na Tabela 02.  
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Tabela 02. Características físicas do ciclo do maracujá alho.  

Estádio 
Massa 
total 

Rendimento 
em Casca 

Rendimento 
em Polpa 

Rendimento 
em sementes 

Diâmetro 
longitudinal 

Diâmetro 
transversal 

1 9,20c 89,45ª 6,52b 4,02c 37,92b 33,91b 
2 22,48ª 75,13ª 16,85b 8,00b 50,30ª 45,30ª 
3 18,45ab 55,28b 33,92ª 10,78ab 54,66ª 46,92ª 
4 17,28ab 51,85b 36,16ª 11,97ab 52,97ª 48,27ª 
5 16,04b 49,68b 37,71ª 12,59ab 51,24ª 47,32ª 
6 16,52b 47,45b 38,31ª 14,22ª 52,74ª 50,02ª 
7 14,15bc 49,11b 37,52a 13,35a 55,71ª 47,23ª 

FONTE: BRAGA et al., 2005. 
 

O ponto ideal para colheita do maracujá alho é o estádio 3. Neste ponto, o fruto 

ainda não completou seu desenvolvimento fisiológico, porém, por ser um fruto climatérico, 

tem condições de, depois de colhido completar seu desenvolvimento e atingir o estádio 6 de 

maturação. Sendo este, considerado o momento ideal para o consumo ou processamento.    

A polpa do maracujá alho, no estádio 6 de maturação, apresenta 23,60 ºBrix e o 

valor de pH é de 6,23.A acidez total titulável é de 0,30g de ácido cítrico em 100g de amostra 

(BRAGA et al., 2005).  

A Figura 02 apresenta maracujás alho inteiros e saudáveis, em seus sete estádios 

de maturação.  

 

Figura 02. Estádios de maturação do maracujá alho. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
FONTE: BRAGA et al.(2005). 

 

Através da Figura 02 observa-se a alteração da coloração da casca do maracujá 

alho de verde a amarelo, bem como o aumento do volume do fruto entre os estádio 1 e 6. É 

possível observar também a ocorrência de murchamento do fruto no estádio 7. Indicando 

perda de massa e, conseguinte, diminuição da qualidade.   

Estádios de maturação 

1 2 3 4 5 6 7 
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A Figura 03 apresenta imagens do maracujá alho (Passiflora tenuifila Killip) no 

estádio de maturação 2 e 6 inteiros e em corte transversal.  

 
Figura 03. Maracujá alho no “estádio 2” de maturação (3a e 3b) e  “estádio 6” (3c e 3d).  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Verifica-se que no estádio 6 de maturação, Figura 03 (4), há o desenvolvimento 

pleno da polpa, que recobre as sementes enquanto no estádio 2, Figura 03 (2), não há polpa e 

as sementes também estão imaturas. Como em muitos frutos a coloração das cascas se altera 

conforme o amadurecimento.  

 

3.4 Propriedades funcionais dos alimentos  

 

Segundo um apontamento da ABIA – Associação Brasileira da Indústria de 

Alimentos (2014), a sociedade brasileira tem tido um crescente interesse por alimentos mais 

saudáveis, nutritivos e, além disso, que apresentem propriedades benéficas para a saúde.   

Existem estimativas que este interesse continue aumentando cerca de 10 % ao 

ano, índice três vezes maior que o de produtos alimentícios convencionais, logo se faz 

necessário a busca por alimentos funcionais, produtos diferenciados, naturais e orgânicos, 

frutas e hortaliças, assim como por alimentos que, mesmo processados e semiprontos 

mantenham estas características (RIPA, 2008; LIMA, 2007). 

Alimentos funcionais são aqueles que além de nutrir, promovem benefícios para a 

manutenção da saúde, ou seja, apresentam componentes nutricionais ou não nutricionais 

importantes para o metabolismo ou fisiologia para o crescimento, desenvolvimento, e que 

contribuam para a manutenção de funções normais do organismo humano (BRASIL, 1999). 

Os alimentos que apresentam alegação de propriedade funcional necessitam 

comprovar esta alegação conforme o disposto na regulamentação da Resolução nº 19, de 30 

de abril de 1999, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, além de obedecer as Diretrizes 

(3a) (3b) (3c) (3d) 
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Básicas para Avaliação de Risco e Segurança dos Alimentos (BRASIL, 1999), e podem ser 

categorizados em antioxidantes, fibras ou ácidos graxos. 

As reações metabólicas geram naturalmente radicais livres, altamente reativos, por 

esta razão existem mecanismos celulares para o controle desses radicais, porém quando há um 

desequilibrio entre os radicais livres produzidos e os mecanismos antioxidativos dá-se o nome 

de estresse oxidativo.  

Os antioxidantes são os responsáveis por capturar esses radicais livres presentes 

no ambiente celular ou extracelular.  Uma vez que o estresse oxidativo está relacionado à 

origem de diversas doenças, os compostos antioxidantes estão associados à prevenção de 

tumores, doenças degenerativas e mau funcionamento do sistema nervoso.  

Os polifenóis de baixo peso molecular, como os flavonoides e antocianinas, são 

encontrados em alguns vegetais e se acumulam em vários tecidos da planta como as folhas, os 

frutos e nas flores. Estes compostos são responsáveis pela pigmentação das estruturas vegetais 

como flores, frutos e, em alguns casos, sementes. Além disso, atuam no crescimento, 

desenvolvimento e participam de respostas a estresses ambientais nas plantas (HUANG et al., 

2010; YAMAGISHI et al., 2010).  

Os flavonoides constituem um grupo diversificado de moléculas que são, em sua 

maior parte, derivados do ácido chiquímico, fenilalanina e malonil-coenzima A. Estes 

compostos têm por característica comum a presença do anel aromático.  Podem ser 

classificados, de acordo com a sua estrutura molecular em: chalconas, flavonas, flavononas, 

flavonóis, diidroflavonóis, isoflavonas, antocianinas e antocianidinas, auronas (BOROS et al., 

2010).  

 
3.4.1 Propriedades funcionais dos maracujás 

 

Várias pesquisas têm sido conduzidas mostrando o potencial do maracujá (fruto, 

casca e semente) a ser empregado em várias finalidades. Entretanto, a atividade biológica 

mais estudada é sua ação antioxidante (COHEN et al., 2007). 

Os frutos do gênero Passiflora apresentam em sua composição carotenoides, 

antocianinas, flavonoides, vitaminas, ácidos orgânicos, aminoácidos livres e fibras. 

Importantes a nutrição e com ação benéfica a saúde (ZERAIK et al,. 2010).     

Os vegetais de uma maneira geral são ricos em compostos antioxidantes quando 

comparados a produtos de origem animal. Os antioxidantes mais presentes em frutas e 

hortaliças são os compostos fenólicos, os organossulfurados, os carotenóides e a vitamina C. 
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A classe dos compostos fenólicos compreende: flavonoides, flavonóis, ácidos fenólicos, 

cumarinas, taninos e lignina. Estudos indicam que todos, em algum grau, possuem 

propriedades anticarcinogênicas, anti-inflamatórias e antialérgicas (CAMPOS et al., 2007; 

PAES et al., 2007). 

Alguns frutos do gênero Passiflora também são indicados, pela cultura popular, 

como tranquilizante suave, no combate a insônia, a convulsões e as contrações musculares 

bruscas, na forma de infusão. Além disso, frutos e folhas de espécies de maracujás típicos no 

Brasil são ricos em compostos fenólicos, vitamina C, minerais e apresentam valores 

intermediários de carotenoides (COSTA; TUPINAMBÁ, 2005).   

A Tabela 03 apresenta algumas das propriedades funcionais associadas a 

diferentes espécies de maracujás.  

 
Tabela 03. Usos medicinais de espécies de Passiflora. 

Espécie Nome vulgar Uso farmacológico 
Passiflora caerulea Flor-da-paixão-azul. Sedativo e ansiolítico. 
 

Passiflora foetida 

Maracujá-de-pedra, 
maracujá-de-cheiro, 
maracujá-de-cobra. 
 

Loções ou emplastos para erisipela e 
dermatites. 

Passiflora incarnata Maracujá guaçu,  
maracujá flor-da-
paixão. 

Analgésico, antiespasmódico, 
antiasmático, vermífugo e sedativo. 
 

Passiflora 

malisformis linn 
Maracujá maçã, 
maracujá-de-osso. 
 

Febre intermitente. 

Passiflora alata 

curtis 
Maracujá doce Tosse seca, irritação das mucosa 

respiratórias, alterações nervosas da 
menopausa e alguns casos de dor. 

FONTE: PIRES, et al., 2011. 

 

Extratos de folhas de maracujás das espécies Passiflora alata, Passiflora 

caerulea, Passiflora edulis e Passiflora incarnata possuem efeito comprovado sobre o 

sistema nervoso central confirmando o conhecimento tradicional que indica plantas desse 

gênero para controle de alterações nervosas e muitos maracujás silvestres na América do sul 

apresentam atividade anticonvulsivas relacionada com os receptores cerebrais 

benzodiazepínicos (TUPINAMBÁ et al., 2007).  

Holanda (2015) processou o maracujá alho (Passiflora tenuifila Killip) para 

obtenção de uma massa base para ser utilizada como ingrediente em uma sopa esterilizada e 

obteve resultados significativos para os teores de polifénois totais e para a atividade 
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antioxidante total apontando o fruto como fonte natural de compostos bioativos com potencial 

antioxidante.  

 A atividade antioxidante do maracujá alho (Passiflora tenuifila Killip) também é 

destacada por Vieira (2013) que destaca a presença de compostos com atividade antioxidante 

nas folhas, na casca, na polpa e sobre tudo nas sementes, onde foi verificada a maior atuação 

desses compostos. 

 

3.5 Conservação de alimentos por desidratação 

 

A perda de massa e o consequente murchamento são os principais problemas para 

a comercialização do maracujá in natura apontados pela cadeia produtora do fruto, além da 

alta suscetibilidade ao ataque por fungos e a fermentação da polpa. Existem formas de 

contornar estes entraves, como a pesquisa para melhoramento genético e o desenvolvimento 

de híbridos com a vida útil pós-colheita maior ou ainda o melhoramento de métodos de 

processamento do maracujá.  (TAVARES et al., 2003; ARJONA et al., 1992). 

A desidratação é um dos métodos mais antigos de conservação de alimentos 

utilizado pelo homem, seu objetivo principal é, através da redução da atividade água,   

prolongar a vida útil dos alimentos.  Uma vez que a quantidade de água disponível é reduzida, 

os microrganismos tem seu desenvolvimento inibido.  Esse método apresenta a vantagem de 

diminuir o peso dos produtos e, desta forma, contribuir para a redução dos custos com 

embalagem, armazenamento e transporte (FELLOWS, 2006). 

O processo tradicional envolve transferência de massa e de calor 

simultaneamente, porém em sentidos opostos. Enquanto o calor aplicado se desloca da 

superfície para o centro, água migra do interior para a superfície, onde é evaporada. Assim, a 

diminuição da umidade não segue uma velocidade constante. Inicialmente, ocorre um curto 

período de estabilização, enquanto o produto é aquecido, e a difusão do calor é superior a 

saída de água, seguido de um período de taxa constante, no qual a massa de água movida do 

interior a superfície é igual a massa de água evaporada. Conforme o alimento se torna mais 

seco, a migração da água para superfície é cada vez menor e dificultada, primeiro porque a 

água de camadas mais profundas, como o centro, necessita percorrer uma distancia maior e, 

segundo, porque a superfície pode sofrer ressecamento se a taxa de evaporação for muito 

superior a taxa de migração, formando um camada externa isolante ao calor e a água (SOUZA 

NETO et al., 2005; FELLOWS , 2006).  
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Existem muitos tipos de equipamentos para secagem de produtos alimentícios, 

como os secadores de circulação de ar, secador de bandeja, secador a vácuo, secador de 

tambor, spray dryer (atomizador), liofilizador e além destes, as técnicas que utilizam a 

secagem ao sol e a secagem solar em cabines, com secagem por condução térmica. A escolha 

do método de secagem, bem como do equipamento, depende do tipo de alimento, do nível de 

qualidade que se deseja obter, da eficiência de energia e de um custo que possa ser justificado. 

Outros fatores que afetam essa escolha estão relacionados aos produtos vegetais que podem 

ser secos estando na forma de pastas ou em suspensões, fatiados /cortados ou inteiros e 

possuir uma maior ou menor atividade água (SOUSA NETO et al., 2005; FELLOWS , 2006).  

As profundas alterações nas características sensoriais dos alimentos desidratados, 

como mudanças na coloração, na textura, no odor e sabor são desejáveis na maioria dos casos, 

no entanto, o processo de desidratação também pode afetar negativamente a estrutura do 

alimento, causando alterações indesejáveis na cor, como as reações de escurecimento 

enzimático e não enzimático, além da perda de nutrientes importantes, tudo isso em 

decorrência da exposição do produto a temperaturas e/ou tempos superiores aos ideais. Desta 

maneira, a escolha do equipamento adequado para cada tipo de alimento e propósito são 

fundamentais para a obtenção de produtos com características aceitáveis, estáveis e seguros 

(VALENTE, 2007, ROSA et al., 2006). 

 

3.5.1  Liofilização 

 

 A liofilização, também chamada criodesidratação ou “freeze-drying”, constitui 

um processo de desidratação no qual a água, ou outro solvente do produto, previamente 

congelado, sublima, ou seja, passa diretamente do estado sólido para o gasoso. Isso ocorre em 

condições especiais, quando os valores de temperatura e pressão parcial d’água sejam 

inferiores ao ponto tríplice, isto é, 0,0099ºC e 610Pa   (BOSS, 2004; PEREDA, 2005). O 

ponto tríplice da água ocorre em condições especificas de temperatura e pressão. A água 

líquida, a água gasosa e gelo hexagonal estável coexistem, neste ponto, tanto do ponto de 

ebulição da água e ponto de fusão do gelo são iguais (MARTIN, 2011). 

Segundo Marques et al. (2006) e Ordóñez (2005) a técnica consiste em três etapas 

principais: congelamento, secagem primária e secagem secundária. No congelamento o 

alimento que necessita ser liofilizado é congelado a temperaturas inferiores a -18ºC. 

Dependendo da finalidade do alimento liofilizado o congelamento deve ser rápido para que os 

danos causados sejam mínimos.  Na secagem primária o alimento é submetido a vácuo 
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(pressão inferior a 610 Pa) e a água contida no alimento congelado é removida por 

sublimação. Nessa etapa é removida cerca de 90% da massa de água inicial. O vapor d’água 

formado é removido para que seja mantido o equilíbrio do sistema. Na secagem secundária a 

água que está ligada à estrutura do material também é removida por sublimação de modo 

igual a secagem primária, porém  em  uma velocidade menor, pois a água removida está 

ligada a estrutura do alimento. 

 

3.6 Embalagem em Atmosfera Modificada (EAM)  

 

A composição normal do ar atmosférico é aproximadamente de 78,09% de 

nitrogênio, 20,95% de oxigênio, 0,039% de gás carbônico, 1,00% de vapor de água, em 

média, e pequenas quantidades de outros gases. Os alimentos embalados aprisionam consigo 

parte dessa atmosfera, que se altera continuamente durante o período de armazenamento 

graças à influência de diversos fatores, como a respiração do produto envasado como no caso 

da embalagem de vegetais, mudanças bioquímicas que ocorrem naturalmente com o tempo de 

armazenamento e a lenta difusão através das paredes da embalagem tanto para a entrada 

quanto para a saída dos gases (PARRY, 1993).  

A presença do ar atmosférico no interior dos alimentos pode causar alterações 

indesejáveis nas características sensoriais, nutritivas e microbiológicas, pois permite o 

desenvolvimento de microrganismos patógenos e/ou deteriorantes, além do fato do oxigênio 

ser um agente oxidante capaz de iniciar o processo de oxidação lipídica gerando sabor 

rancificado em especial nos alimentos ricos em óleos, como as amêndoas (FLOROS; 

MATSOS, 2005).  

O objetivo principal da EAM é estender o prazo comercial de produtos 

alimentícios através da prevenção ou pelo menos o retardamento de alterações 

microbiológicas e das características sensoriais e nutricionais, com a perda de compostos 

importantes. A EAM atinge seu objetivo baseado em três princípios: redução de alterações 

fisiológicas, químicas, bioquímicas e físicas nos alimentos; controle do crescimento 

microbiano e prevenção da contaminação do produto (FLORO; MATSOS, 2005). 

Os mecanismos para a modificação da atmosfera no interior da embalagem pode 

ser por meios ativos ou passivos. A modificação ativa envolve duas técnicas diferentes: gás 

flushing e o vácuo compensado. As modificações passivas são obtidas em ocorrência de 

processos metabólitos do próprio alimento como a respiração dos vegetais (FLOROS& 

MATSOS, 2005; ROBERTSON, 2006).  



26 

 

Na técnica de gás flushing, também chamada de técnica de nivelamento de gás, o 

ar atmosférico presente no interior da embalagem é diluído pela introdução continua do gás 

substituinte. Após essa diluição a embalagem é selada. Já na técnica do vácuo compensado 

ocorre a remoção do ar atmosférico seguida pela introdução de uma mistura de gases 

apropriada e a embalagem é selada com calor. Este método possui uma eficiência maior na 

remoção do O2 restando apenas níveis inferiores a 1,0% de oxigênio residual, enquanto na 

técnica do gás flushing a substituição do ar na embalagem permanecem de 2 a 5% de O2 

residual, não sendo essa técnica adequada para alimentos muito sensíveis à oxidação (SMITH 

et al., 1990). 

 

3.7 Sopa  

 

A palavra sopa tem origem semântica na língua sânscrita sû, que significa bem e 

em pô, que significa alimentar, assim, sopa pode ter um significado aproximado de bem 

alimentar. O hábito de consumir sopas é muito antigo na história da humanidade.  

(RODRIGUES, 2008).  

Os Portugueses têm, tradicionalmente, uma relação muito próxima com esse tipo 

de alimentação, a sopa é tratada como um legado cultural e gastronómico, desse país. Prova 

disso, Portugal é o maior consumidor europeu de sopa e o terceiro a nível Mundial, depois da 

China e do Vietnã, países cuja história e cultura também estão fortemente ligadas ao hábito de 

consumir sopa, fazendo parte da identidade cultural (NUNES, 2009).  

Devido à colonização portuguesa, o Brasil, na formação de sua própria identidade 

cultural, assimilou vários costumes de Portugal. Sendo os portugueses os responsáveis pela 

introdução do hábito de consumo de sopa, no Brasil, nos moldes que encontra-se atualmente 

(NUNES, 2009).   

Habitualmente, a sopa apresenta diversidade de alimentos fundamentais ao 

funcionamento do organismo, normalmente de baixo valor energético e disponibiliza elevado 

teor de vitaminas, minerais, antioxidantes, fibra e água. Do ponto de vista nutricional, o 

processo de cozedura é muito eficaz, suaviza a textura dos hortícolas, facilitando a sua 

digestão (SPILL et al., 2011). 

Segundo o Regulamento Técnico para Fixação de Identidade e Qualidade de Sopa 

aprovado pela Resolução RDC nº 229, de 28 de agosto de 2003, da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária sopa é o produto obtido pelo cozimento com água ou outros líquidos da 
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mistura de ingredientes, podendo se apresentar pronta para o consumo, congelada ou não, ou 

necessitar de reconstituição quando concentrada ou desidratada (BRASIL, 2003a). 

As sopas desidratadas podem ser obtidas pela mistura de diversos ingredientes tais 

como: cereais e vegetais desidratados, farinha de cereais, leite em pó, condimentos, massas 

alimentícias, extrato de carne e outros ingredientes aprovados. Pode ainda conter legumes pré-

cozidos desidratados, ovo desidratado, amido, semolina, dextrina, queijo ralado, sal, açúcar, 

óleo ou outras fonte de gorduras, manteiga, pequenos pedaços de carne ou presunto 

desidratados, extrato de carne, glutamato monossódico e condimentos diversos. Não é 

tolerada a adição de conservadores e corantes (BRASIL, 1978). 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O processamento, as análises para o desenvolvimento e a caracterização das 

formulações de sopa liofilizada com e sem maracujá alho foram realizados nas instalações da 

Embrapa - Agroindústria Tropical, Fortaleza-CE (Brasil), utilizando-se os Laboratórios de 

Processos Agroindustriais, Fisiologia e Tecnologia Pós-Colheita, Análises de Alimentos e 

Análise Sensorial. 

 

4.1 Material 

 

O maracujá alho foi proveniente da área de plantio experimental da Embrapa - 

Agroindústria Tropical localizado na cidade de Paraipaba - CE e o maracujá amarelo foi 

proveniente do Centro de Abastecimento de Alimentos – CEASA-CE localizado em 

Maracanaú-CE.  

O maracujá-do-cerrado foi cedido e enviado pela Embrapa – Cerrados localizada 

em Brasília-DF. Os demais ingredientes para elaboração da sopa foram adquiridos num centro 

varejista localizado em Fortaleza - CE em um único lote.  

 

4.2 Obtenção do maracujá alho liofilizado 

 

O maracujá alho foi caracterizado quanto a composição centesimal, polifénois 

totais e atividade antioxidante tanto in natura quanto liofilizado. A Figura 04 apresenta o 

fluxograma de obtenção do maracujá alho liofilizado.  

 
Figura 04. Fluxograma do processamento para obtenção do maracujá alho liofilizado. 

 

 

 

 

 

 

A higienização dos frutos inteiros foi realizada através da lavagem, seguida de 

imersão em solução clorada (200ppm) por 15 minutos, com posterior enxágue. Os maracujás 
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inteiros, incluindo casca e sementes, foram desintegrados em liquidificador com a adição de 

água na proporção de 1 kg de fruto para 1,5 L de água segundo Holanda (2015).  

O maracujá alho liquidificado foi acondicionado em sacos plásticos, depositados 

em bandejas, congelados e mantidos a temperatura de -18 ºC até a liofilização.  

Para realização da liofilização os sacos plásticos foram removidos e o material 

congelado depositado diretamente sobre as bandejas higienizadas. Estas foram levadas ao 

liofilizador. A temperatura inicial do processo foi de -20 ºC e final de 30 ºC, sendo as 

bandejas aquecidas gradualmente.  

O produto liofilizado foi embalado em sacos plásticos de 500g e selados a vácuo. 

As embalagens foram identificadas com o nome, data de processamento e número de 

identificação. O produto embalado foi armazenado a temperatura ambiente (25 °C) e ao 

abrigo de luz e umidade. 

 
4.3 Obtenção das farinhas das cascas de maracujá amarelo e do maracujá-do-cerrado  

 

Os frutos de maracujá-do-cerrado foram higienizados e despolpados na Embrapa 

Cerrados-DF, sendo as cascas acondicionadas em sacos plásticos identificados e congeladas. 

As cascas congeladas foram enviados a Embrapa Agroindústria Ttropical-CE e foram 

mantidas em câmara frigorífica a temperatura de -18ºC até o processamento. Os frutos de 

maracujá amarelo foram adquiridos in natura.  

As farinhas obtidas foram caracterizadas quanto à composição centesimal e 

avaliadas em relação à capacidade de gelificação. Foram realizados os cálculos de rendimento 

da etapa de secagem, de moagem e do processo total.    

Foi determinado que dentre as farinhas obtidas a partir das cascas do maracujá 

amarelo e do maracujá-do-cerrado a que obtivesse o melhor resultado quanto a capacidade de 

gelificação seria usada como o espessante na sopa contendo o maracujá alho liofilizado. 

As cascas de maracujá-do-cerrado foram descongeladas a temperatura de 5 ºC. Os 

maracujás amarelos foram lavados e imersos em solução clorada (100 mg.L-1) por 15 minutos, 

seguido de enxágue. Os maracujás amarelos foram, então, despolpados e as cascas foram 

cortadas manualmente em porções menores, aproximadamente oito partes por fruto. As cascas 

cortadas sofreram maceração para amolecimento do albedo e retirada de fenólicos que causam 

sabor amargo, sendo imersas em água a  25 ºC na proporção 1 kg de casca para 2 L de água 

durante 4 horas, com trocas de água a cada hora. A água final foi drenada e descartada 

juntamente com as outras trocas.  
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As cascas maceradas foram imersas em água a 100 ºC por 10 minutos na 

proporção 1 kg de casca para 2 L. A água do cozimento foi drenada e descartada. As cascas 

cozidas foram secas em estufa com circulação forçada de ar a 60 °C por 18 horas. As cascas 

secas foram moídas em moinho de facas e passadas em peneiras de 0,25 mm. A farinha da 

casca de maracujá amarelo e a farinha da casca do maracujá-do-cerrado foram embaladas, 

separadamente, em sacos plásticos de 500 g selados a vácuo e armazenadas a temperatura 

ambiente (25 ºC) ao abrigo de luz e umidade. 

A Figura 05 apresenta o fluxograma que resumi o processamento de ambos os 
maracujás para obtenção das farinhas. 
 
 
Figura 05. Fluxograma do processamento para obtenção das farinhas da casca de maracujá 
amarelo e maracujá-do-cerrado  
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4.4 Formulação da sopa com maracujá e sopa sem maracujá  

 

Foi preparada uma formulação de sopa desidratada contendo apenas os 

ingredientes tradicionais, denominada sopa sem maracujá e outra denominada sopa com 

maracujá contendo, além de ingredientes tradicionais, o maracujá alho liofilizado e a farinha 

da casca de maracujá. Entre os ingredientes tradicionais para a preparação de sopas, de acordo 

com a Resolução CNNPA nº 12/1978 (BRASIL, 1978), estão: legumes pré-cozidos, 

desidratados, cereais e vegetais desidratados, farinha de cereais, massa alimentícias, ovo 

desidratado, amido, semolina, dextrina. Também são aceitos: Queijo ralado, sal, açúcar, leite 

em pó, óleo, gordura, manteiga, pequenos pedaços de carne ou presunto desidratados, extrato 

de carne, glutamato monossódico e condimentos diversos. 

Os ingredientes selecionados foram massa alimentícia (macarrão argolinha), a 

batata inglesa (Solanum tuberosum), a carne bovina (corte patinho), o leite desnatado em pó, 

colorífero a base de urucum (Bixa orellana), o alho (Allium sativum), a salsa (Petroselinum 

crispum), a pimenta-do-reino (Piper nigrum), o sal de cozinha e o curry.   

Os ingredientes leite desnatado em pó, colorífero a base de urucum, a pimenta-do-

reino, o sal de cozinha e o curry foram adquiridos desidratados em pó e o alho (Allium 

sativum) em flocos juntamente com a salsa (desidratada e picada e, assim, forma usados como 

estavam. 

Os ingredientes batata inglesa e carne bovina (corte patinho) foram adquiridos in 

natura, a massa alimentícia foi adquirida seca e para serem utilizados nas sopas foram pré-

cozidos. 

As batatas inglesas foram lavadas e higienizadas, logo em seguida, foram 

descascadas e cortadas em cubos manualmente com o auxílio de facas de aço inoxidável. Os 

pedaços de batatas foram imersos em uma solução de 2,0 % de ácido cítrico por 10 minutos 

para o branqueamento. A peça de carne bovina foi cortada em cubos manualmente com o 

auxílio de facas de aço inoxidável.  

Para a realização do pré-cozimento os cubos de batata foram imersos em água a 

100 ºC por 10 minutos, já os cubos de carne bovina foram imersos em solução, a 100 ºC, de 2 

% de sal de cozinha em água e o macarrão foi imerso em solução, a 100 ºC, de 1 % de sal de 

cozinha em água.  

Os ingredientes pré-cozidos foram congelados e armazenados em câmara 

frigorífica a temperatura -18ºC até a liofilização. Uma vez liofilizados, os ingredientes foram 

acondicionados, separadamente, em embalagens plásticas de 500 g e selados sob vácuo. As 
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embalagens foram identificadas com o nome, data de processamento e armazenadas a 

temperatura ambiente (25ºC) e ao abrigo de luz e umidade. 

As diretrizes definidas pela Resolução RDC nº 359, de 23 de dezembro de 2003 

estabelece o Regulamento Técnico de Porções de Alimentos Embalados para Fins de 

Rotulagem Nutricional estabelece que uma porção de sopa é de 250 g de produto pronto para 

o consumo (BRASIL, 2003b). Assim tanto a sopa com maracujá quanto a sopa sem maracujá 

tem a porção definida em 50 g de ingredientes desidratados, reconstituídos em 200 mL de 

água a 100 ºC totalizando, assim, os 250 g indicados pela legislação.  

A quantidade dos ingredientes por porção foi calculada levando-se em 

consideração a composição centesimal dos mesmos. O valor dos teores de proteínas, lipídios e 

carboidratos de cada um foi obtida através de consulta a Tabela de Brasileira de Composição 

de Alimentos (TACO, 2011). A proporção entre a massa total da sopa e massa de maracujá 

alho liofilizado foi a mesma adotada por Holanda (2015). A Tabela 04 apresenta as 

formulações da sopa com e sem maracujá. 

 

Tabela 04. Formulações de sopa  sem maracujá e sopa com maracujá 
 

Ingredientes 
sopa sem 
maracujá 
(g.100g-1) 

sopa com 
maracujá 
(g.100g-1) 

 
 
 
 
Tradicionais 

Macarrão 14,5 10,20 

Batata inglesa, 7,7 5,40 

Leite desnatado em pó 7,5 5,20 

Carne bovina (Corte patinho) 6,5 4,60 

Alho  e salsa  5,8 4,00 

Curry 5,12 3,60 

Sal 2,4 1,68 

Colorífero de urucum ,   0,45 0,30 

Pimenta-do-reino , 0,03 0,02 
Não- 

Tradicionais Maracujá alho  Liofilizado. 
0,00 10,00 

Farinha da Casca de Maracujá Amarelo. 
0,00 5,00 

 

Os ingredientes de cada porção de sopa foram pesados diretamente na embalagem 

plástica com camadas de barreira a gases manualmente em balança analítica. Foram 

devidamente identificadas com o nome, data de processamento e número de identificação. 

Cada porção embalada foi selada com injeção de gás inerte (N2), para se obter  atmosfera 
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modificada no interior das embalagens. E foram armazenadas a temperatura ambiente (25 ºC) 

e ao abrigo de luz e umidade. 

Para a preparação das sopas para o consumo cada porção foi reidratada com 200 

mL de água e aquecida a 100 ºC por 5 minutos.  

 
4.5 Análises físico-químicas 

 

4.5.1 Atividade de água - Aw  

 

A atividade de água foi determinada em medidor digital portátil de atividade de 

água Pawkit por meio de medida direta da amostra a temperatura de 25 ºC, segundo 

metodologia do IAL - Instituto Adolf Lutz (2008). 

 

4.5.2 Capacidade de gelificação 

 

A determinação da capacidade de gelificação foi realizada segundo metodologia 

de Adebowale (2006) e foram testadas suspensões aquosas com diferentes teores da farinha 

das cascas de maracujá amarelo e da farinha das cascas de maracujá-do-cerrado. Com uso de 

tubos de ensaio, cada suspensão foi aquecida em banho-maria a 80ºC por uma hora. Após esse 

tempo, os tubos foram resfriados em um banho de gelo e levados a refrigeração, 4ºC, por duas 

horas, para, então ser invertidos.  

A determinação da capacidade de gelificação é um teste qualitativo. O resultado é 

considerado negativo quando, ao se inverter o tubo de ensaio, a suspensão escorre pela parede 

do tubo e há a deposição de água. O resultado é considerado positivo, ou seja, que foi 

verificada a capacidade de gelificação, quando, ao se inverter o tubo, a suspensão permanece 

no topo sem escorrer até o fundo do tubo e não há a deposição de água. Os testes foram  

preparados em triplicata, iniciando-se com concentrações menores e aumentando até ser 

verificado resultado positivo (ADEBOWALE, 2006).  

 

4.5.3 Determinação do teor de umidade 

 

A umidade das amostras foi determinada conforme metodologia descrita pelo IAL 

(2008), assim foram pesadas, em capsulas de porcelana, cerca de 5,0 g de cada amostra e 
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levadas a estufa a 105 ºC por 8 horas em seguida foram retiradas, resfriadas e pesadas. Esta 

operação foi repetida a cada hora até obtenção de peso constante (IAL, 2008). 

 

4.5.4 Determinação do teor de cinzas 

 

As cinzas das amostras foram determinadas conforme metodologia descrita pela  

AOAC - Association of Official Analytical Chemists (1995), sendo as amostras calcinadas em 

mufla a 540 °C.. 

 

4.5.5 Determinação do teor de lipídios  

 

Os lipídios foram extraídos em aparelho Soxhlet, utilizando hexano como 

solvente, sendo as amostras envolvidas em papel filtro, levadas a extração por 6 horas (IAL, 

2008). 

‘  

4.5.6 Determinação do teor de proteínas 

 

As proteínas foram determinadas pelo método de micro-Kjeldahl descrito por 

AOAC (1995), sendo as amostras digeridas em ácido sulfúrico, o nitrogênio destilado por 

arraste de vapor e titulado com ácido clorídrico. O fator de conversão de Nitrogênio em 

proteína bruta adotado foi de 6,25, normalmente usado para relacionar proteínas provenientes 

de vegetais. 

 

4.5.7 Determinação do teor de carboidratos  

 

Os carboidratos foram determinados, por diferença, conforme metodologia 

descrita por AOAC (1995).  

 

Cb = 100 – (Um + Cz + Lp + Pt) 

 

Onde: Cb expressa a teor de carboidratos em g/100g de amostra, Um expressa a 

umidade, Cz as cinzas, Lp  o teor de lipídios, Pt as proteína (AOAC, 1995). 
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4.5.8 Determinação do teor de polifenóis extraíveis totais (PET)  

 

Para determinação dos polifenóis extraíveis totais seguiu-se o método descrito por 

Larrauri, Rupérez e Saura-Calixto (1997). Foram feitos extratos das amostras, utilizando 

como soluções extratoras metanol 50 % e acetona 70 %. Foram utilizadas alíquotas de 0,5 mL 

de cada extrato preparado, 0,5 mL do reagente Folin-Ciocalteu (1:3), 1,0 mL de Na2CO3 20% 

e 1,0 mL de água destilada, em tubos de ensaio, sendo em seguida homogeneizados e 

deixados em repouso por 30 minutos. Depois foi realizada a leitura da absorbância em 

espectrofotômetro a 700 nm. Os resultados foram expressos em mg de ácido gálico/ 100 g da 

amostra.  

 

4.5.9 Determinação da atividade antioxidante total (AAT) pelo método de captura do 

radical livre ABTS 

 

A atividade antioxidante total foi determinada por método descrito por Re et al. 

(1999) adaptado por Rufino et al. (2007) baseado na captura do radical 2,2’-azino-bis(3-

etilbenzotiazolina-6-ácido sulfônico) (ABTS●+). Foram preparados extratos das amostras, 

utilizando como soluções extratoras metanol 50 % e acetona 70 %. Após, foram realizadas 

diluições dos extratos e retiradas alíquotas de 30 µL de cada diluição com adição, na ausência 

de luz, de 3 mL da solução reagente do radical ABTS●+. Após 6 minutos, as absorbâncias 

foram medidas em espectrofotômetro a 734 nm. Foi utilizada como referência uma curva 

padrão entre 100-1500 µM de Trolox (6-Hidroxi-2,5,7,8-tetrametilchroman-2-ácido 

carboxílico). Os resultados foram expressos como capacidade antioxidante equivalente ao 

Trolox (µM Trolox/g de amostra).  

 

4.5.10 Determinação da atividade antioxidante total (AAT) pelo método de Redução do 

Ferro (FRAP) 

 

A atividade antioxidante total foi determinada pelo poder antioxidante de redução 

do ferro (FRAP), seguindo metodologia descrita por Benzie e Strain (1999) adaptado por 

Rufino et al. (2006). Uma alíquota de 90 µL do extrato de cada diluição e 270 µL de água 

destilada foram misturados com 2,7 mL do reagente FRAP em tubos de ensaio e, em seguida, 

homogeneizados e mantidos em banho-maria a 37 ºC.  

A leitura da absorbância foi realizada em espectrofotômetro a 595 nm após 30 

minutos da mistura com o reagente FRAP, usando como referência uma curva padrão entre 
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500-2000 µM de sulfato ferroso. Os resultados foram expressos em µM sulfato ferroso/g de 

amostra.  

 

4.6 Análise sensorial  

 

A sopa com maracujá e a sopa sem maracujá foram reconstituídas separadamente 

e cozidas, conforme descrito em 4.4, para a realização do teste sensorial. O teste de Escala 

Hedônica foi realizado com um grupo de 50 julgadores não treinados e voluntários, o teste de 

Escala Hedônica segundo metodologia descrita por Meilgaard, Civille e Carr (1991). A escala 

adotada foi estruturada em 9 pontos. Onde 1 corresponde a “desgostei muitíssimo” o 9 

corresponde a “gostei muitíssimo” e ponto mediano 5 “nem gostei nem desgostei”.   

Foi realizado levantamento da intenção de compra dos julgadores para sopa com 

maracujá e a sopa sem maracujá. Através da escala estruturada em 5 pontos. Onde 1 

corresponde a “certamente não compraria” e 5 a “certamente não compraria”.  

Foi realizado o levantamento do perfil dos julgadores através dos dados: sexo e 

faixa etária através de questionário eletrônico.  

 

4.7 Análises dos resultados 

 

As análises físico-químicas foram realizadas com três repetições (R1, R2, R3) e 

cada uma das repetições foi realizada em triplicata. Desta forma, o valor de cada repetição foi 

dado pela média aritmética das triplicatas e o valor adotado como resultado final de cada 

análise foi dado pelo valor da média e  desvio padrão. As análises estatísticas foram realizadas 

em excel no módulo estatístico. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

5.1 Composição centesimal do maracujá alho in natura e liofilizado 
 

Muitos dos estudos realizados com caracterização de frutos determinam a 

composição centesimal, exclusivamente, das polpas, ou, em alguns casos, das partes, polpa, 

cascas e sementes, em separado. Neste caso, vale ressaltar que os valores apresentados na 

Tabela 05 são referentes aos teores da composição centesimal do maracujá alho integral, ou 

seja, cascas, polpa e sementes foram analisados conjuntamente.   

 

Tabela 05. Composição centesimal do maracujá alho in natura e liofilizado. 

Componente 
Maracujá alho in natura 

(g.100g-1) 
Maracujá alho liofilizado 

(g.100g-1)  

Umidade 79,89a   ±   6,07 11,98b   ±   0,49 
Cinzas 1,66a   ±   0,04   4,07b   ±   0,02 
Lipídios 1,63a   ±   0,31 10,86b   ±   0,29 
Proteínas 1,55a   ±   0,07   7,94b   ±   0,63 
Carboidratos                15,27           65,15 

Valores expressos em média ± desvio padrão (n = 3). Letras diferentes seguindo as 
médias, na mesma linha, indicam diferença significativa (teste de Tukey).  
 

A Instrução Normativa nº 1 de 7 de janeiro de 2000 traz o PIQ - Padrão de 

Qualidade e Identidade de diversas polpas de fruta, incluindo a polpa de maracujá (Passiflora, 

spp.) (MAPA, 2000). Esse PIQ traz valores mínimos e máximos de parâmetros físico-

químicos, no entanto, não há na legislação um padrão estabelecido para a composição 

centesimal do fruto, por isso não há como comparar os teores de umidade, cinzas, lipídios, 

proteínas e carboidratos do maracujá alho a um padrão reconhecido pela legislação. Assim, a 

composição centesimal do maracujá alho é comparada a de outras espécies de maracujás o 

maracujá amarelo e maracujá do mato (Passiflora cincinnata). 

Segundo a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO) os valores da 

composição centesimal para o maracujá amarelo são: 82,0g de umidade, 0,8g de cinzas, 2,1g 

de lipídios, 2,0g de proteínas e 12,3g carboidratos por 100 g de polpa (TACO, 2011).  

Quando comparados os teores de cinzas e de carboidratos obtidos para o maracujá 

alho in natura (Tabela 05) aos apresentados pela TACO (2011) observa-se que o maracujá 

alho possui teores superiores.  No tocante ao teor de lipídios o valor do maracujá alho 

corresponde a apenas 70% do teor da polpa do maracujá amarelo. 
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 O maracujá do mato (Passiflora cincinnata), estudado por Oliveira et al. (2002), 

Apresentou, para a composição centesimal os valores de: 92,41 g de umidade, 0,82 g de 

cinzas, 0,47 g de lipídios,  0,22 g  de proteínas e 6,08 g de carboidratos por 100 g de polpa. Os 

teores de cinzas, de lipídios, de proteínas e de carboidratos deste fruto são inferiores aos 

obtidos para o maracujá alho in natura (Tabela 05). 

Observa-se que as polpas de maracujá amarelo, apresentado pela TACO (2010), e 

maracujá do mato, estudado por Oliveira et al. (2010), são diferentes quanto aos valores da 

composição, porém ambas as espécies apresentam um teor de umidade superior ao observado 

no maracujá alho (Tabela 05), assim pode-se dizer que as cascas e as sementes contribuíram 

para a elevação do teor de sólidos e, consequentemente, uma diminuição do teor de umidade.   

Outros alimentos de origem vegetal foram adotados para dar um indicativo da real 

contribuição dos componentes da composição do maracujá alho. Assim, a soja (Glycine max) 

e o feijão (Phaseolus vulgaris L.) foram usados para realizar esse comparativo, com relação 

ao teor de proteínas e o abacate (Persea americana Mill.) foi usado como comparativo para o 

teor de lipídios.   

A soja, uma fonte vegetal rica em proteínas, apresenta um teor médio de 40,53g/ 

100g (ALVES et al., 2011). O teor apresentado por Alves et al. (2011) é superior ao teor 

encontrado para o maracujá alho in natura (Tabela 05).  

O feijão também é um vegetal que apresenta altos teores de proteína com média 

de 28,20 g/100g (SILVA, 2013). Este valor também é superior ao teor para o maracujá alho in 

natura (Tabela 05).  

Uma vez que, o valor obtido para o teor de proteínas do maracujá alho in natura é 

inferior aos teores apresentados por Alves et al. (2011) para a soja e por Silva (2013) para o 

feijão, é razoável afirmar que há um indicativo de que o maracujá alho não é uma fonte rica 

em proteína. 

O abacate possui notável qualidade nutricional como fonte de lipídios de origem 

vegetal, com teor de 64,09 ± 1,60 (DAIUTO et al., 2010).  Este teor é muito superior ao 

encontrado para o maracujá alho in natura (Tabela 05).  De modo semelhante, ao apontado no 

teor de proteínas, também, é razoável afirmar que há um indicativo de que o maracujá alho 

não é uma fonte rica em lipídios. 

A desidratação de frutas com o emprego de altas temperaturas causa, em muitos 

casos, a diminuição dos teores de alguns nutrientes (PIGOLI, 2012). No caso da desidratação 

por liofilização, as perdas são mínimas e observa-se a ocorrência do efeito concentrador, por 
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isso há um aumento dos teores de cinzas, lipídios, proteínas e carboidratos do maracujá alho 

liofilizado em relação ao in natura. A Figura 06 traz o maracujá alho liofilizado. 

 

Figura 06. Maracujá alho liofilizado. 

 
 

O teor de umidade do maracujá alho liofilizado é, aproximadamente, 85% menor 

que o teor de umidade do maracujá alho in natura. Essa diferença é estatisticamente 

significativa. Revelando que o processo de liofilização é eficiente na desidratação do fruto.  

Enquanto o teor de umidade sofre uma diminuição, os teores de cinzas, proteínas, 

lipídios e carboidratos do maracujá alho liofilizado sofrem um aumento significativo em 

relação ao fruto in natura.  

 

5.2 Polifenóis extraíveis totais e atividade antioxidante total do maracujá alho in natura 
e liofilizado. 

 

A Tabela 06 traz os valores para a determinação dos polifenóis extraíveis totais 

(PET) e da atividade antioxidante total (AAT) determinada pelo método de captura do radical 

ABTS e pelo método de redução do ferro (FRAP) para o maracujá alho in natura e liofilizado. 

 

Tabela 06. Determinação de PET e AAT de maracujá alho in natura e liofilizado. 

Amostra 
PET 

(mg eq.Ác. gálico/ 

100g de amostra ) 

AAT  
ABTS 

(µM Trolox/ 

g de amostra) 

FRAP 
(µM sulfato ferroso/ 

g de amostra) 
Maracujá alho in natura 825,69a ± 44,49 31,80a ± 1,19 60,78a ± 1,94 
Maracujá alho liofilizado 2284,79b ± 280,20    84,66b ± 1,18  120,48b ± 3,21 

Valores apresentados em média ± desvio padrão (n = 3). Letras iguais seguindo as médias, na mesma coluna, 
indicam que não há diferença significativa (teste de Tukey). 
 

Cohen (2008) obteve valores para polifénois extraíveis totais de 35,64 ± 0,00 a 

41,47 ± 0,08 para a polpa do hibrido de maracujá BRS Ouro vermelho (Passiflora edulis 

Sims). Não é coerente se realizar uma comparação direta entre os valores obtidos por Cohen 

(2008) e os apresentados na Tabela 06, pois, em seu estudo, o autor analisou somente a polpa, 
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enquanto os valores apresentados na Tabela 06 são referentes ao maracujá alho in natura 

integral, ou seja, casca, polpa e sementes, analisados conjuntamente. O que pode ser inferido, 

certamente, é que o teor de polifénois totais do maracujá alho in natura integral, que é uma 

variedade silvestre, ou seja, não sofreu melhoramento genético, possui um valor muito mais 

expressivo que uma variedade melhorada como o BRS Ouro vermelho (Passiflora edulis 

sims). 

O caju é fruto (pseudofruto) com predominância de pigmentos amarelos, assim 

como o maracujá alho, e é reconhecido por apresentar teores de polifénois totais elevados, por 

isso foi utilizado como referência, para efeitos comparativos, uma vez que a legislação não 

apresenta qualquer valor mínimo ou máximo para o teor de polifénois totais. Abreu (2007) em 

seu estudo com clones melhorados de caju (Clone CCP 06 e Clone EMBRAPA 50) obteve os  

valores de 99,53 mg/100g e 236,97mg/100g de polpa para polifénois extraíveis totais. Logo 

percebe-se que o maracujá alho possui valores muito superiores a este (Tabela 06). Indicando 

que, assim como o caju possui propriedades funcionais comprovadas por estudos, o maracujá 

alho pode possuir este potencial de ação funcional proveniente dos compostos que contribuem 

para o valor elevado de polifénois totais.  

Vieira (2013), em seu estudo sobre o potencial funcional da polpa de diversas 

espécies de maracujá, incluindo o maracujá alho, obteve o valor de 438,0 mg de 

catequina/100 g de polpa de maracujá alho para a determinação de polifenóis extraíveis totais. 

Realizando uma comparação entre os valores apresentados (Tabela 06) e o resultado obtido 

por Vieira (2013) é possível observar que o valor apresentado (Tabela 06) é, 

aproximadamente, duas vezes superior ao valor apontado por Vieira (2013).  Essa diferença 

observada pode ser atribuída a diferença na constituição dos materiais analisados, pois, 

embora o maracujá utilizado seja o maracujá alho em ambos os casos, enquanto Vieira (2013) 

analisou e apresentou resultado somente para a polpa, o valor apresentado (Tabela 06) é 

referente a analise do fruto integral (cascas, polpa e sementes).  

Foi observado que o valor de polifénois extraíveis totais do maracujá alho 

liofilizado é, aproximadamente, 170% superior ao valor para o maracujá alho in natura. A 

liofilização possui, em muitos casos, o efeito de concentração dos componentes, uma vez que 

o conteúdo de água é removido.  

Diversos estudos apontam para a comprovação da correlação entre a presença de 

polifénois e a ação na prevenção de enfermidades, entre elas, doenças do sistema circulatório, 

diabetes, mal de Alzheimer e tantas outros. Por outro lado, ainda, não foi realizada a 

determinação, nem mesmo, uma recomendação amplamente aceita, de consumo diário 
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mínimo ou máximo para polifénois totais. Assim, não se tem estabelecido o valor ideal de 

consumo destes compostos, para o qual seja comprovado o efeito sobre a saúde humana 

(CHITARRA; CHITARRA, 2005). Desta forma, é razoável afirmar, que os polifenóis totais 

presentes tanto no maracujá alho in natura quanto no liofilizado, possivelmente, impactam 

positivamente a saúde de eventuais consumidores, porém ainda não se pode determinar o 

quanto. 

Os frutos de coloração roxa, como o açaí (Euterpe oleracea Mart), são um 

exemplo de fruto reconhecido pela presença de compostos com ação antioxidante, por esta 

razão foi adotado como referência para os valores de atividade antioxidante. Malcher (2011) 

utilizando o método do radical (ABTS●+) obteve valores variando de 77,91 ± 1,87 a 421,37 ± 

1,25 µg de trolox por grama de polpa de açaí. Já o maracujá alho in natura obteve o valor de 

31,80 ± 1,19, abaixo dos valores apresentados pelo autor.  

Por outro lado, quando comparado o maracujá alho in natura com um fruto com 

predominância de pigmentos amarelos, como um caju (pseudofruto), os valores de atividade 

antioxidante total do maracujá alho são superiores. Abreu (2007) obteve, em seu estudo sobre 

a atividade antioxidante de pedúnculos de clones comerciais de cajueiro anão-precoce,  os 

valores 6,84 a 34,35 µM de trolox por grama de polpa de caju in natura, estes valores estão 

abaixo dos valores observado para o maracujá alho (Tabela 06). Indicando que o maracujá 

alho in natura pode contribuir, na dieta humana, com um teor maior de compostos com 

atividade antioxidante que o caju. 

Realizando uma comparação entre o valor da atividade antioxidante do maracujá 

alho (Tabela 06) e outras espécies de maracujá, observa-se que o maracujá alho obteve 

resultados superiores. Vieira (2013) obteve para a atividade antioxidante total o valor de 11,6 

µM Trolox/g de polpa maracujá alho e obteve o valor de 6,4 µM Trolox/g de polpa para o 

maracujá BRS Ouro vermelho (Passiflora edulis Sims).   

A atividade antioxidante total da polpa do maracujá doce (Passiflora alata Curtis) 

pelo método FRAP foi de 30,60 µM sulfato ferroso/g de amostra. O valor obtido foi de  60,78 

± 1,94 sendo,  portanto,  superior (VIEIRA, 2013).   

O valor obtido, porém foi considerado inferior quando comparado com outras 

variedades de maracujá como os melhorados geneticamente como o BRS Ouro vermelho 

(Passiflora edulis Sims) e o BRS Sol do cerrado com 82,8 e 76,9µM sulfato ferroso/g de 

amostra, respectivamente (VIEIRA, 2013). 
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Quanto a atividade antioxidante total, determinada pelo método FRAP, Vieira 

(2013) apresenta que a contribuição das sementes é superior a contribuição da polpa com 

124,3 e 65,4 9µM sulfato ferroso/g de sementes e polpa, respectivamente.  

A atividade antioxidante do maracujá alho in natura é de 31,80a ± 1,19 (Tabela 

06) e do maracujá alho liofilizado é de 84,66b ± 1,18 (Tabela 06) quando determinada pelo 

método do radical ABTS.  

 

5.3 Composição centesimal das farinhas da casca do maracujá amarelo e do maracujá-
do-cerrado  
 

A Tabela 07 apresenta os valores dos componentes da farinha da casca de 

maracujá amarelo e farinha da casca de maracujá-do-cerrado  

 
Tabela 07. Composição centesimal das farinhas da casca de maracujá amarelo e do maracujá-
do-cerrado.    

Componente Farinha da casca do  
maracujá amarelo 

Farinha da casca do  
maracujá-do-cerrado 

Umidade 10,15a ± 0,11 14,96b ± 0,27 
Cinzas 6,20c ± 0,07 4,40c ± 0,26 
Lipídios 1,19d ± 0,71 1,10d ± 0,21 
Proteínas 3,10e ± 0,58 5,89f ± 0,33 
Carboidratos 79,36 73,65  

Valores apresentados em média ± desvio padrão (n = 3) e expressos em g.100g-1 de amostra. Letras iguais 
seguindo as médias, na mesma linha, indicam que não há diferença significativa (teste de Tukey). 

 

Cazarin et al. (2014) em seu estudo realizado com farinha da casca de maracujá 

amarelo obtiveram como resultados os teores de 9,48 ± 0,26 para a umidade,  6,88 ± 0,02 para 

cinzas, 0,31 ± 0,01 para lipídios, 3,94 ± 0,18 para proteínas e 79,39 para carboidratos para 

cada 100g de farinha. Os teores de cinzas e proteínas obtidos (Tabela 07) são semelhantes aos 

valores apresentados por Cazarin et al. (2014). Por outro lado, o teor de lipídios encontrado 

(Tabela 07) é três vezes superior ao valor apresentado pelos autores no seu estudo. Já Souza et 

al. (2008) em um estudo semelhante, também realizado com farinha da casca de maracujá 

amarelo, obtiveram o teor de lipídios de 1,64 ± 0,08 g para cada 100g, semelhante ao 

apresentado (Tabela 07).  

Variações no tempo e na temperatura de secagem podem causar diferenças nos 

teores de umidade da farinha (GARCIA, et al., 2014).  E alterações na proporção de umidade 

se refletem na proporção dos outros componentes. Logo estas variações são aceitáveis e em 

muitos casos esperadas.  
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Essas variações observadas podem ser atribuídas as diferenças na composição das 

cascas que deram origem as farinhas, esta variação pode decorrer de fatores relativos ao 

cultivo do fruto como pluviosidade ou irrigação, a adubação ou não do solo, tempo de 

exposição ao sol e etc.  

Os teores de umidade, lipídios e carboidratos da farinha da casca de maracujá-do-

cerrado (Tabela 07) são superiores aos teores de farinha de maracujá amarelo apresentados 

por Cazarin et al. (2014), sendo os demais teores inferiores.  

 

5.4 Rendimento das farinhas da casca do maracujá amarelo e do maracujá-do-cerrado  
 

A Tabela 08 apresenta o valor de rendimento de obtenção da farinha da casca do 

maracujá amarelo e do maracujá-do-cerrado.  

 

Tabela 08. Rendimento de obtenção da farinha da casca de maracujá amarelo e do maracujá-
do-cerrado. 

Amostras 
Rendimento (%) 

%Secagem %Moagem %Total do  
Processo 

Farinha da casca do maracujá amarelo 13,9 51,7 7,2 

Farinha da casca do maracujá-do-cerrado 6,9 49,7 3,4 

 

As cascas in natura apresentam um elevado conteúdo de água, com umidade entre 

78,73 e 89,09 g/100g de casca para o maracujá amarelo (OLIVEIRA et al., 2002). Isso 

corrobora para um baixo rendimento da etapa de secagem no processo de obtenção das 

farinhas, pois um alto teor de umidade indica um baixo teor de matéria seca.  

Na etapa de secagem observa-se que a farinha da casca de maracujá amarelo 

possuiu um rendimento superior ao da secagem do maracujá-do-cerrado, apontando para um 

maior conteúdo de matéria seca presente nas cascas de do maracujá amarelo em relação ao 

maracujá-do-cerrado. Essa superioridade de conteúdo seco é visto também nas farinhas como 

apontado na Tabela 08 a farinha do maracujá amarelo possui um menor conteúdo de água que 

a farinha do maracujá-do-cerrado.   

Observa-se que o rendimento da moagem é próximo de 50% para ambos os 

maracujás (Tabela 08). Quando observado o rendimento total do processo a obtenção da 

farinha do maracujá amarelo apresenta um valor superior ao rendimento do maracujá-do-

cerrado A Figura 07 traz a farinha da casca do maracujá amarelo e do maracujá-do-cerrado. 
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Figura 07: Farinha da casca do maracujá amarelo (1) e do maracujá-do-cerrado (2).  
 

 

 

 

 
 
5.5 Capacidade de gelificação da farinha da casca do maracujá amarelo e do maracujá-
do-cerrado  

 

A Figura 08 apresenta o resultado para a capacidade de gelificação com as 

imagens da formação do gel para teores da farinha das cascas do maracujá-do-cerrado e para 

os teores de farinha de maracujá amarelo.  

 

Figura 08: Capacidade de gelificação da farinha da casca de maracujá–do-cerrado e do 
maracujá amarelo. 

Maracujá–do-cerrado (Passiflora setacea DC) 

2% 4% 6% 8% 10% 12% 
( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( + ) 

 

Maracujá amarelo (Passiflora edulis flavicarpa)  

2% 4% 6% 8% 10% 
( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( + ) 

 

(1) 
(2) 
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Observou-se que para o teor de 2% de farinha da casca de maracujá-do-cerrado os 

três tubos apresentaram resultado negativo, pois no topo do tubo não há a formação do gel e 

verifica-se a deposição de água na porção inferior. O mesmo acontece para os teores 4, 6, 8 e 

10%. Para o teor de 12% observou-se que para os três tubos resultado positivo, ou seja, no 

topo do tubo há a formação do gel e não há a deposição de água na porção inferior dos tubos. 

Observou-se que, para farinha de maracujá amarelo, os teores de 2, 4, 6 e 8% 

apresentaram resultado negativo em todos os tubos, pois no topo do tubo não há a formação 

do gel firme e verifica-se a deposição de água na porção inferior. Para o teor de 10% 

observou-se os três tubos apresentaram resultado positivo. 

A capacidade de gelificação foi adotada como parâmetro para seleção das 

farinhas, assim a farinha selecionada para compor a sopa foi aquela que se apresentou mais 

eficiência com relação à capacidade de gelificação, ou seja, que foi capaz de formar um gel 

estável com teores menores de farinha.  Assim verificou-se que foi necessário um teor de 12% 

para formação do gel para a farinha da casca do maracujá do cerrado e um teor de 10% para 

farinha das cascas de maracujá amarelo assim foi escolhida para ser usada na formulação sopa 

com a função de agente espessante.  

 

5.6 Polifenóis extraíveis totais e atividade antioxidante total da farinha da casca de 
maracujá amarelo.  

 

A Tabela 09 traz os valores para a determinação dos polifenóis extraíveis totais 

(PET) e da Atividade Antioxidante Total (AAT) pelo método de captura do radical ABTS e 

pelo método de redução do ferro (FRAP) para a Farinha da casca de maracujá amarelo.  

 
Tabela 09. Determinação de PET e AAT para farinha da casca de maracujá amarelo. 

Amostra 
PET 

(mg eq.Ác. gálico/ 

100g de amostra ) 

AAT  
ABTS 

(µM Trolox/ 

g de amostra) 

FRAP 
(µM sulfato ferroso/ 

g de amostra) 
Farinha da casca  
do maracujá amarelo 123,33 ± 0,07   2,85 ± 0,55 12,36 ± 1,75 
 

Os valores encontrados por Cazarin et al. (2014) para os polifenóis extraíveis 

totais (PET) para uma farinha das cascas de maracujá amarelo foi de 230,00 ± 0,03mg/100g 

de amostra utilizando um extrato metanólico/acetona, este extrato é semelhante ao usado 

nesse trabalho. E, utilizando um extrato etanólico, Cazarin et al. (2014) obteveram um valor 
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de 206,00 ± 0,08mg/100g de amostra em, ambos os valores estão acima do valor obtido  

(Tabela 09).  

Para obtenção da farinha da casca do maracujá amarelo neste estudo uma das 

etapas foi a maceração, que visava extrair compostos hidrossolúveis capazes de conferir 

amargor a farinha. A solubilidade dos polifenóis é determinada pelo tipo de solvente, grau de 

polimerização, interação de fenólicos com outros constituintes do alimento e formação de 

complexos insolúveis (ANTOLOVICH et al., 2002).  

E, segundo Coentrão (2005), há grupos de polifénois de peso molecular baixo e 

intermediário, incluindo os taninos que são solúveis em água, podendo então, terem sido 

extraídos pela água da maceração e cozimento. Explicando, assim, o baixo valor de polifénois 

na farinha quando comparada a outros autores que não realizaram etapas de maceração ou 

cozimento.  

Holanda (2015) também realizou uma maceração nas cascas para obtenção de 

farinha da casca de maracujá amarelo e obteve para polifenóis extraíveis totais o valor de 

132,73 ± 11,95mg/100g ainda um valor acima do obtido (Tabela 09), por outro lado, também 

a baixo dos obtidos por outros autores.  

 

5.7 Composição centesimal da sopa com e sem maracujá 

 

A Tabela 10 apresenta a composição centesimal obtida para a formulação de sopa 

com maracujá alho e farinha da casca de maracujá amarelo e a formulação de sopa sem 

maracujás.  

 

Tabela 10. Composição centesimal da sopa com maracujá e sopa sem maracujá. 

Componente Sopa sem maracujá Sopa com maracujá 
Umidade 7,99a  ±  0,74 8,77a  ±  0,23 
Cinzas 7,73a  ±  0,14 8,19a  ±  0,26 
Lipídios 2,63a  ±  0,07 5,04b  ±  0,92 
Proteínas 15,05a ±  0,81 17,73b  ±  0,44 
Carboidratos 66,60 60,27 

Valores apresentados em média ± desvio padrão (n = 3) e expressos em g.100g-1 de amostra. Letras iguais 
seguindo as médias, na mesma linha, indicam que não há diferença significativa (teste de Tukey). 
 

Tanto na sopa com maracujá quanto na sopa sem maracujá o maior teor observado 

é o de carboidratos, coerente com as formulações das sopas, visto que havia a predominância 

de ingredientes como batata inglesa e macarrão, fontes de carboidratos, em ambas as sopas. 
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Para os teores de umidade e cinzas não foram observadas diferenças 

significativas, ou seja, a sopa com e sem maracujá, embora apresentem valores numéricos 

diferentes para estes componentes, são estatisticamente iguais, contribuindo da mesma forma 

como fonte destes nutrientes.  

Para o teor de proteínas foi observado que a sopa com maracujá diferiu da sopa 

sem maracujá, assim, pode-se afirmar a contribuição de proteína de 17,73 g.100g-1 é maior 

que a contribuição de 15,05 g.100g-1da sopa sem maracujá.  Essa diferença observada pode 

ser atribuída a presença do maracujá alho liofilizado e da farinha da casca de maracujá de 

maracujá amarelo utilizado como espessante, pois estes contém, respectivamente, 7,94 

g.100g-1 (Tabela 05) e 3,10 g.100g-1 (Tabela 07) de proteína. 

 

5.8 Determinação da atividade água dos ingredientes das sopas 

 
A fim de assegurar boas condições para a conservação da sopa com maracujá e da 

sopa sem maracujá foram verificados os valores de atividade água (Aw) para os ingredientes 

tradicionais e os não-tradicionais. A Tabela 11 apresenta os valores de atividade água para os 

ingredientes.  

 
Tabela 11. Determinação da atividade água (Aw). 

INGREDIENTE Aw 
Macarrão 0,36 
Batata inglesa (Solanum tuberosum) 0,57 
Leite desnatado em pó 0,26 
Carne bovina (Corte patinho) 0,39 
Alho (Allium sativum) e  
salsa (Petroselinum crispum) 0,65 
Curry 0,44 
Sal 0,64 
Colorífero de urucum (Bixa orellana) 0,43 
Pimenta-do-reino (Piper nigrum) 0,56 
Maracujá alho (Passiflora tenuifila killip) 

liofilizado 0,43 
Farinha da casca do maracujá amarelo 

(Passiflora edulis flavicarpa) 0,41 
 

Segundo Carvalho (2010) os microrganismos necessitam de água disponível para 

se desenvolver nos alimentos, desta forma uma Atividade água elevada facilita o crescimento 

microbiano, no caso de bactérias deteriorantes é necessária uma Atividade água de, no 

mínimo, 0,90, enquanto bolores, de uma maneira geral, necessitam de, no mínimo, 0,80. 
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Assim valores de Atividade água inferiores a este são desejáveis quando se deseja conservar 

um alimento por redução da água disponível.  

Os valores apresentados (Tabela 11) são todos inferiores aos valores de 

Atividades água necessários para o desenvolvimento de microrganismos, colaborando, assim, 

para a seguridade das sopas.   

 
5.9 Determinações dos polifenóis extraíveis totais e atividade antioxidante total das sopas 
com e sem maracujá 
 

A Tabela 12 apresenta os valores de polifenóis extraíveis totais, atividade 

antioxidante total determinada pelo método do radical (ABTS●+) e pelo método FRAP para a 

sopa com maracujá e a sopa sem maracujá. Assim, pode se obter um indicativo da 

contribuição da inclusão do maracujá alho  liofilizado e da farinha da casca do maracujá 

amarelo na alteração dos valores de polifénois totais e atividade antioxidante.  

 
Tabela 12.  Determinação de PET e AAT para sopa com maracujá e sopa sem maracujá. 

Amostra 
PET 

(mg eq.Ác. gálico/ 

100g de amostra ) 

AAT  
ABTS 

(µM Trolox/ 

g de amostra) 

FRAP 
(µM sulfato ferroso/ 

        g de amostra) 
Sopa sem maracujá  56,52a  ±  1,41     5,99a  ±  0,03  11,00a  ±  0,48 
Sopa com maracujá       165,42b  ±  7,33   31,80b  ±  1,18    41,84b  ±  0,89 

Valores apresentados em média ± desvio padrão (n = 3). Letras diferentes seguindo as médias, na mesma coluna, 
indicam diferença significativa (teste de Tukey).  

 
 

Observa-se, com os resultados (Tabela 12), uma diferença entre os valores de PET 

das duas formulações de sopa. Onde a sopa com maracujá obteve um valor 190% superior ao 

valor da sopa sem maracujá. Dando um indicativo, que a presença de maracujá alho 

liofilizado e da farinha da casca do maracujá amarelo contribuiu com esse valor elevado de 

PET na sopa com maracujás diferença nesse valor.  

Holanda (2015), em seu estudo realizado com sopas esterilizadas cuja formulação 

continha uma massa base de maracujá alho, obteve o teor de 103,43 mg ácido gálico 100 g-1 

para a determinação dos polifenois extraíveis totais. O valor apresentado pelo autor é inferior 

ao obtido (Tabela 12). Existem diversas razões que justificam a diferença entre os valores, 

como a diferença da formulação, tempo de cocção e modo de preparo.  

Contudo, observado o valor apresentado por Holanda (2015) e o valor do teor de 

polifenois totais obtido (Tabela 12) é possível afirmar que uma sopa cujos ingredientes foram 
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liofilizados ao invés de esterilizados manteve um maior teor de compostos com atividade 

antioxidante.   

O uso de altas temperaturas durante o processo de esterilização pode ser o 

responsável pela diminuição do teor de compostos com atividade antioxidante. O calor é o 

agente muito utilizado no processamento de alimentos, mas contribui grandemente para a 

diminuição das propriedades funcionais (FENNEMA et al.,2010).     

O valor obtido (Tabela 12) para a atividade antioxidante total da sopa com 

maracujá é superior ao valor obtido (Tabela 12) para a sopa sem maracujá tanto quando a 

determinação foi realizada pelo método de captura do radical ABTS quanto quando foi 

determinada pelo método FRAP. Isso indica que, independentemente, do método utilizado, a 

sopa com maracujá apresentou um maior teor de compostos antioxidante que a sopa sem 

maracujá.  

E, comparando os dois métodos utilizados para a determinação da atividade 

antioxidante percebe-se que o método FRAP foi mais sensível e obteve (Tabela 12) valores 

numericamente superiores aos valores obtidos (Tabela 12) pelo método de captura do radical 

ABTS.  

Holanda (2015), em seu estudo, também realizou a determinação da atividade 

antioxidante total pelos métodos de captura do radical ABTS e pelo método FRAP e obteve 

os seguintes valores, respectivamente, 4,09 ± 0,34 µM Trolox g-1e 9,98 ± 0,90 µM sulfato 

ferroso g-1. Ambos os valores apresentados pelo autor são inferiores aos valores obtidos 

(Tabela 12). 

Ribeiro et al. (2012) concluiu que a presença de compostos com atividade 

antioxidante apresenta importante papel na prevenção de doenças, tais como a aterosclerose, 

inibindo a oxidação do colesterol LDL (Lipoproteína de Baixa Densidade) minimizando a 

formação da placa da aterosclerose nas artérias. Assim, a sopa com maracujá e a sopa sem 

maracujá podem contribuir, de modo semelhante, na prevenção de doenças, pois ambas as 

sopas apresentaram atividade antioxidante (Tabela 12), porém a sopa com maracujá foi capaz 

de contribuir mais, pois apresentou teores maiores.    

Em outro estudo Esteves e Monteiro (2001) relacionaram a atividade antioxidante 

com efeitos anti-proliferativos das células cancerosas aumentando o estado de latência do 

tumor, podendo ser responsáveis pelo seu efeito anticarcinogênico. E, embora não se possa 

afirmar que os compostos com atividade antioxidante presentes nas sopas possuam este efeito 

anticarcinogênico, é razoável apontar para essa possibilidade.  
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Mediante ao apresentado, é possível afirmar, que a sopa com maracujá apresenta 

uma contribuição maior que a sopa sem maracujá quanto ao fornecimento de compostos com 

atividade antioxidante. E assim, a sopa com maracujá é, possivelmente, mais capaz de 

impactar, positivamente, a saúde de seus consumidores. Pois diversos estudos apontam para a 

comprovação da correlação entre a presença de compostos com atividade antioxidante e a 

ação na prevenção de enfermidades. (CHITARRA; CHITARRA, 2005).  

 

5.10 Análise sensorial 

 

5.10.1 Perfil dos provadores 

 

Os julgadores foram todos voluntários e provaram as amostras em ambiente 

controlado. O Gráfico 01 mostra a distribuição dos julgadores com relação ao sexo e 

distribuição em faixas etárias  

 

Gráfico 01. Distribuição dos julgadores com relação ao sexo (1) e por faixa etária (2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como os julgadores não foram previamente selecionados a proporção entre os 

sexo foi desigual, isso não afeta o resultado, apenas caracteriza o grupo participante do teste. 

 

5.10.2 Resultados da aceitação sensorial da sopa com maracujá e sem maracujá 

 

A Escala Hedônica expressa em seu resultado três zonas de acordo com as notas 

hedônicas. A primeira zona compreende as notas 1, 2, 3 e 4 chamada de zona de rejeição, a 

segunda compreende a nota 5 e corresponde a zona de indiferença, a terceira compreende as 
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notas 6, 7, 8 e 9, é a zona de aceitação. O Gráfico 02 apresenta as frequências de cada uma 

das notas. 

 

Gráfico 02. Resultado da Escala Hedônica. 

 

 

Verificou-se que, para a sopa com maracujá, 66% (Gráfico 02) dos julgadores 

deram notas na zona de rejeição, esse valor representa a maioria dos julgadores e reflete que a 

sopa com maracujá não foi aceita.  

Por outro lado, na zona de aceitação, para sopa com maracujá, foram 

contabilizados 32% das notas. Indicando que pode haver uma parcela dos provadores que 

aceitou bem a sopa contendo o maracujá alho liofilizado e a farinha da casca de maracujá 

amarelo. 

Verificou-se que, para a sopa sem maracujá, 54% (Gráfico 02) dos julgadores 

deram notas na zona de rejeição, enquanto 44% das notas constam na zona de aceitação. 

Também é considerada rejeitada, pois a maioria das notas estão na zona de rejeição.   

Durante a aplicação do teste foi reservado um local para inserção de comentários 

sobre a amostra julgada, os comentários foram digitados em uma caixa de texto apropriada 

após o julgamento da amostra. Esses comentários podem auxiliar na compreensão da rejeição 

das amostras.  

O Gráfico 03 apresenta a distribuição percentual dos comentários mais recorrentes 

entre os julgadores para a sopa com maracujá. E o Gráfico 04 apresenta a distribuição 

percentual dos comentários para a sopa sem maracujá.  
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Gráfico 03. Percentual dos comentários recorrentes para a sopa com maracujá.  

 

O comentário mais recorrente diz respeito da percepção dos julgadores de um 

sabor amargo. O segundo comentário mais recorrente foi sobre a percepção da falta de sal. 

Esse dois aspectos foram apontados como defeitos e podem ter contribuído para a rejeição da 

sopa com maracujá.  

Uma provável origem para o sabor amargo apontado pelos julgadores (Gráfico 

03) são os compostos presentes na casca ou nas sementes do maracujá alho liofilizado. A 

presença do sabor amargo foi relatada por Dias et al. (2011) em seu estudo para o 

aproveitamento da casca de maracujá na formulação de um doce em massa.  

Também há o relato da presença de sabor amargo em biscoitos enriquecidos com 

farinha da casca de maracujá. Santana et al. (2011) atribuíram esse sabor a casca de maracujá. 

Assim, o sabor pode ser atribuído, possivelmente, a casca do maracujá alho presente na sopa 

na forma liofilizada, pois embora haja a presença da farinha da casca de maracujá amarelo, 

uma das etapas de seu processamento visava a eliminação de compostos responsáveis pelo 

sabor amargo. 

 

Gráfico 04. Percentual dos comentários recorrentes para a sopa sem maracujá 

 

O comentário mais recorrente, neste caso, também, diz respeito a percepção dos 

julgadores de um sabor amargo. O segundo comentário mais recorrente foi o relacionado a 
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falta de sal. E para a sopa sem maracujá foram realizados comentários positivos em 18% dos 

casos. Estes eram relacionados principalmente a textura sopa e ao seu aroma.  

A percepção do sabor amargo pelos julgadores ao provarem a sopa sem maracujá 

não pode ser justificada pelos ingredientes presentes nessa sopa, logo há outra explicação. 

Possivelmente a presença do sabor amargo residual de origem da sopa com maracujá.   

 

5.10.3 Resultado pesquisa de intenção de compra da sopa com maracujá e sem maracujá 

 

Após cada julgamento da sopa com maracujá e da sopa sem maracujá os 

julgadores foram indagados com relação a sua intenção de compra em relação a amostra 

provada.  

Os resultados para a intenção de compra dos julgadores para as sopas encontram-

se no Gráfico 05. 

Os resultados da intenção de compra podem ser divididos em três áreas análogas 

as zonas da Escala Hedônica. A primeira é uma área de intenções negativas e compreende as 

notas 1 e 2. A segunda área é de indiferença e corresponde a nota 3 e a terceira é a de 

intenções positivas e corresponde as notas 3 e 4. 

 
Gráfico 05. Intenção de compra dos julgadores para a sopa com maracujá e a sopa sem 
maracujá 

 

Com relação a intenção de compra dos julgadores, observou-se que 72% das notas 

se concentram na área de intenção negativa, notas 1 e 2,  para a sopa com maracujá, enquanto 

18% das notas concentraram-se na área de indiferença, nota 3, e 10% das notas concentraram-

se na área de intenção positiva, notas 4 e 5.  
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Com relação a intenção de compra dos julgadores, para a sopa sem maracujá, 56% 

das notas se concentram na área de intenção negativa, enquanto 24% estiveram na área de 

indiferença e 20% na área de intenção positiva. 

Com os resultados obtidos (Gráfico 05) para a intenção de compras dos julgadores 

em relação a sopa com maracujá e a sopa sem maracujá pode-se afirmar que ambas as sopas 

não seriam compradas pelos julgadores caso existisse a oportunidade.    
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CONCLUSÃO 

 

O maracujá alho apresentou-se como uma relevante fonte de polifenóis totais e de 

compostos com atividade antioxidante, indicando potencial para ser utilizado como matéria 

prima no processamento de diversos produtos alimentícios, entre esses a sopa. A farinha da 

casca do maracujá amarelo e maracujá-do-cerrado apresentaram características satisfatórias 

quanto a composição centesimal, porém a farinha da casca do maracujá amarelo apresentou 

um potencial maior para o uso como agente espessante, além de ser uma fonte alternativa para 

o aproveitamento de resíduos agroindustriais.  

A sopa desidratada contendo o maracujá alho e farinha de maracujá amarelo pode 

ser considerada uma fonte de alimento com ingredientes alternativos e com potencial de 

atividade funcional, pois apresentou teores de polifenois totais e atividade antioxidante. Em 

relação aos compostos bioativos, a sopa apresenta uma fonte de antioxidantes. 

É importante destacar, também, que esta ainda não existem outras pesquisas que 

abordem o uso de maracujá alho em sopas desidratadas, por tanto, trata-se de uma pesquisa é 

inédita. O processamento do maracujá agregou valor ao aproveitamento do fruto, além de 

enriquecer o produto formulado com compostos bioativos. A formulação de sopa 

desenvolvida neste estudo pode ser utilizada como novo produto no mercado de alimentício, 

fornecendo novas opções aos consumidores, inovando a variedade de produtos obtidos de 

fruto tropicais exóticos, valorizando a biodiversidade brasileira. 
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