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RESUMO 

 

O maracujá do mato (Passiflora cincinnata mast) é uma espécie típica da região Nordeste, que 

apresenta elevado valor nutricional e boa aceitabilidade tanto in natura, quanto processado. 

Durante o processamento desse fruto é gerada uma grande quantidade de resíduos (cascas) que 

podem ser aproveitados de forma viável, como por exemplo, na incorporação de farinha obtida 

a partir da casca deste fruto em iogurte. Diante disso, o objetivo desse estudo foi desenvolver e 

caracterizar iogurtes enriquecidos com diferentes concentrações de farinha da casca 

(coproduto) do maracujá do mato como possível alternativa para o seu aproveitamento. Foram 

elaboradas quatro formulações de iogurte contendo 0% (F1, controle), 2% (F2), 4% (F3) e 6% 

(F4) de farinha da casca do maracujá do mato. A farinha obtida apresentou uma concentração 

considerável no teor de fibras, proteínas, cinzas, minerais, polifenóis totais, antioxidantes e 

vitamina C. Com relação as formulações de iogurtes enriquecido com farinha da casca de 

maracujá do mato, foi possível observar, um aumento significativo no teor total de proteínas e 

de fibras, além de um aumento expressivo nas concentrações de diferentes minerais, 

especialmente P, K, Ca e Mn em comparação a formulação controle (sem adição de farinha). 

Além disso, todas as formulações apresentaram-se dentro dos padrões microbiológicos 

estabelecidos pela legislação vigente e foram aceitos sensorialmente, em especial, a formulação 

com 2% (F2) de farinha. Tendo em vista a importância econômica e nutricional do 

aproveitamento das partes não convencionais das frutas, conclui-se que a adição de até 2%  (F2) 

de farinha da casca do maracujá do mato é uma alternativa viável para a fortificação do iogurte, 

possibilitando a inserção de um novo produto lácteo com possível função nutricional e 

funcional, além de condicionar uma melhor comercialização e aproveitamento racional do fruto 

e das cascas do maracujá do mato, minimizando assim, possíveis problemas ambientais e 

econômicos, além da geração de renda.  

Palavras-chave: Aproveitamento de resíduos. Fibras. Novos produtos.  
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ABSTRACT 

 

Passion fruit (Passiflora cincinnata mast) is a typical species from the Northeast region, which 

has high nutritional value and good acceptability both in natura and processed. During the 

processing of this fruit, a large amount of waste (peel) is generated that can be used in a viable 

way, for example, in the incorporation of flour obtained from the peel of this fruit in yogurt. 

Therefore, the objective of this study was to develop and characterize yogurts enriched with 

different concentrations of flour from the peel (co-product) of passion fruit as a possible 

alternative for its use. Four yogurt formulations were prepared containing 0% (F1, control), 2% 

(F2), 4% (F3) and 6% (F4) of passion fruit peel flour. The flour obtained showed a considerable 

concentration in the content of fibers, proteins, ash, minerals, total polyphenols, antioxidants 

and vitamin C. Regarding the formulations of yogurts enriched with passion fruit peel flour, it 

was possible to observe a significant increase in the total protein and fiber content, in addition 

to a significant increase in the concentrations of different minerals, especially P, K, Ca and Mn 

compared to the control formulation (without the addition of flour). In addition, all formulations 

were within the microbiological standards established by current legislation and were 

sensorially accepted, especially the formulation with 2% (F2) of flour. In view of the economic 

and nutritional importance of the use of unconventional parts of the fruits, it is concluded that 

the addition of up to 2% (F2) of passion fruit peel flour is a viable alternative for the fortification 

of yogurt, enabling the insertion of a new dairy product with a possible nutritional and 

functional function, in addition to conditioning a better commercialization and rational use of 

the fruit and rinds of the passion fruit, thus minimizing possible environmental and economic 

problems, in addition to income generation. 

Keywords: Use of waste. Fibers. New products. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, a crescente busca por dietas saudáveis e nutritivas tem motivado uma 

série de estudos relacionados à melhoria da qualidade nutricional dos alimentos, como a 

aplicação de fortificantes em matrizes alimentares como o iogurte. Dentre os produtos lácteos, 

o iogurte é um dos mais populares e amplamente consumidos no mundo, disponíveis com 

variedade de qualidade, tipos, sabores e preços. A constante mudança em relação as exigências 

dos consumidores fazem com que a indústria esteja atenta às necessidades nutricionais, 

funcionais e terapêuticas dos indivíduos (KERMICHE et al., 2018). Diferentes estudos podem 

ser encontrados na literatura utilizando farinha de gergelim, farinha de linhaça, farinha de casca 

de limão, gérmen de trigo, dentre outros, no enriquecimento de iogurtes ou outros leites 

fermentados (FINCO et al., 2011; GARMUS et al., 2016; GAHRUIE et al., 2019). 

A produção de maracujá se destaca na economia brasileira devido, entre outros fatores, 

a inserção intensiva de mão-de-obra e geração de renda, além de colocar o Brasil como o maior 

produtor mundial de maracujá (ARAÚJO et al., 2002; EMBRAPA, 2022). Apesar do país se 

destacar na produção e em pesquisas direcionadas a espécies cultivadas, como por exemplo, o 

maracujá amarelo (Passiflora edulis f. flavicarpa), o maracujá-roxo (Passiflora edulis) e o 

maracujá doce (Passiflora alata), outras espécies de maracujazeiros silvestres tem se destacado 

nos últimos anos, como o gênero Passiflora cincinnata Mast. (Maracujá do mato), que 

apresenta considerável cultivo e consumo na região semiárida do nordeste brasileiro (ARAÚJO, 

2007; FIGUEIRA et al., 2014). 

Essa fruta contém alta quantidade de subprodutos, principalmente as cascas e as 

sementes que, embora tenham um alto potencial nutricional, são geralmente descartadas tanto 

em nível doméstico, quanto industrial (MALACRIDA et al., 2007). Entretanto, estes 

subprodutos agroindustriais apresentam, em grande parte, elevado valor nutritivo, sendo fontes 

de fibras, proteínas, carboidratos e compostos bioativos, sendo uma alternativa capaz de agregar 

valor ao que antes era descartado, disponibilizando ingredientes nutritivos que podem 

enriquecer a alimentação humana, e minimizar os problemas ambientais e econômicos 

(SARAIVA et al., 2018; DENG et al., 2012).  

Diante disso, este projeto teve como objetivo desenvolver e caracterizar o iogurte 

enriquecido com coproduto (cascas) do maracujá do mato, visando o aproveitamento racional 

deste resíduo.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Iogurte  

 

Segundo a Instrução Normativa nº 46, de 23 de outubro de 2007, o iogurte é definido 

como o produto obtido pela coagulação e redução do pH do leite, ou reconstituído, adicionado 

ou não de outros produtos lácteos, cuja fermentação ocorre com ação protosimbiótica de 

Lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgaricus e Streptococcus salivarius subsp. thermophilus, 

podendo estar acompanhadas, de forma complementar, outras bactérias ácido-lácticas, que 

contribuam nas características do produto final (BRASIL, 2007).  

As etapas básicas para a tecnologia de produção do iogurte estão descritas na Figura 1.  

 

Figura 1- Fluxograma de produção do iogurte.  

 
Fonte: adaptado de Alvarenga (1995). 
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A etapa inicial da produção de iogurte é realizada pela padronização do leite, em que o 

teor de gordura é padronizado para 3,4 - 3,5%, acrescido ou não de leite em pó desnatado, 

açúcar, dentre outros ingredientes. Após esta etapa, ocorre a homogeneização, que tem por 

finalidade promover uma dispersão homogênea dos constituintes da mistura-base de iogurte, 

aumentar a viscosidade e estabilidade do iogurte, além de melhorar as qualidades sensoriais do 

produto. Em seguida ocorre a etapa da pasteurização à temperatura de 90 ºC/30 minuto ou 95 

ºC/15 minuto para inativar os microrganismos patogênicos e outros que possam competir com 

as culturas do iogurte e além disso promover a desnaturação das proteínas do soro que reduz a 

contração do coágulo da caseína do iogurte, diminuindo, consequentemente, a ocorrência de 

sinérese. Transcorrida a pasteurização, a mistura base é resfriada à temperatura de 42 - 45 ºC 

para inocular a cultura lática (Lactobacillus bulgaricus e Streptococcus thermophylus) com 

posterior incubação a 42 - 45 ºC em estufa, banho-maria ou tanque de fermentação. A 

fermentação é interrompida quando o leite apresentar um pH em torno de 4,5 a 4,7 ou uma 

acidez titulável de 70 a 72 ºD. Segue-se então o resfriamento a 20 - 24ºC, para reduzir a 

atividade metabólica da cultura lática, controlando a acidez do produto, ao atingir a temperatura 

em torno de 10 ºC, inicia-se a quebra da coalhada com agitação, quando também é realizada a 

adição do aroma, frutas, dentre outros. O produto deve ser então envasado e armazenado sob 

refrigeração de 5ºC (KROLOW; RIBEIRO, 2006; KROLOW, 2008; ROBERT, 2008). 

 

2.2 Benefícios do iogurte para a saúde   

 

Devido aos inúmeros benefícios à saúde, o consumo de produtos lácteos tem aumentado 

significativamente nos últimos anos (FERREIRA et al., 2016) e têm sido considerados pelos 

pesquisadores e profissionais da saúde como uma importante fonte de nutrientes para a 

alimentação humana, principalmente de gorduras e proteínas, que são os componentes 

intimamente relacionados às suas propriedades benéficas para que possam fornecer compostos 

com propriedades funcionais (POZZO, 2012; FILBIDO; SIQUIERI; BACARJI., 2019).  

Dentre os produtos lácteos, o iogurte é um alimento nutritivo e contém bactérias ácido 

láticas, que podem influenciar na microbiota intestinal (PANAHI et al., 2016). 

Em razão do processo fermentativo, o leite fermentado, como o iogurte, apresenta 

melhor digestibilidade se comparado ao leite fresco, pois as proteínas e gorduras são 

previamente digeridas, tratando-se, portanto, de produto de fácil digestão, de alta 
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disgestibilidade, além de seu caráter nutritivo, contendo vitamina A, vitamina C, vitamina D 

(em iogurte fortificado), ácido fólico, riboflavina, vitamina B12 e minerais (cálcio, fósforo, 

magnésio e zinco), em concentrações geralmente mais elevadas quando comparado ao leite 

fluido do qual este é produzido (TREMBLAY; PANAHI; YOGURT., 2017; YANNI; 

KARTSIOTI; KARATHANOS., 2020; GARCIA, RUIZ e DÍAZ, 1986; ROCHA, 2008; 

GARMUS et al., 2016). 

Alguns possíveis benefícios estão associados ao consumo de iogurte (YANNI; 

KARTSIOTI; KARATHANOS, 2020). Hasaniani et al. (2019) analisaram os efeitos do 

consumo do iogurte enriquecido com linhaça sobre o estado glicêmico e fatores de risco 

cardiovascular em pacientes com diabetes mellitus tipo 2. Os autores concluíram que o consumo 

de iogurte fortificado com a linhaça pode ser útil como uma abordagem preventiva para reduzir 

as complicações do diabetes.  

Buendia et al. (2018) avaliaram a associação entre o consumo de iogurte e o risco de 

doenças cardiovasculares entre adultos hipertensos e observaram que a maior ingestão de 

iogurte em longo prazo está associada ao menor risco de desenvolver doenças cardiovasculares 

entre homens e mulheres hipertensos.  

Em outro estudo reportado na literatura, Zhang et al. (2020) avaliaram a associação entre 

o consumo habitual de iogurte com a doença hepática gordurosa não alcoólica recém-

diagnosticada na população adulta em geral, os resultados indicaram que o maior consumo de 

iogurte pode estar associado à redução da prevalência desta patologia entre adultos.   

Estudos na literatura também sugerem que o consumo de iogurte está associado com o 

menor risco de desenvolvimento doenças como, hipertensão, síndrome metabólica, e certos 

tipos de câncer, como o de cólon (STEFANO, 2017; SILVA et al., 2020). 

No estudo de Lima et al. (2021) a farinha da casca de maracujá do mato apresentou uma 

excelente capacidade promissora no desenvolvimento de alimentos funcionais, promotores da 

saúde, sendo assim, a utilização da farinha do maracujá do mato pode ser uma alternativa viável 

para o desenvolvimento de iogurte com características funcionais. 

 

2.3 Maracujá do mato (Passiflora cincinnata Mast.) 

 

O maracujá do gênero Passiflora cincinnata Mast. é um fruto silvestre comumente 

conhecido no Brasil como maracujá-do-mato, maracujá-brabo, maracujá-da-caatinga, 
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maracujá-mochila, maracujá-de-boi, maracujá-mi, maracujá-tubarão e maracujá-de-casca-

verde (ARAUJO et al., 2018). A produção dessa espécie tem ampla distribuição nas regiões 

Norte (Pará e Tocantins) Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio 

Grande do Norte e Sergipe), Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato 

Grosso) e Sudeste (Minas Gerais e São Paulo) (BRAGA et al., 2016).  

O maracujá do mato é uma espécie abundante, e se difere por ser bastante resistente às 

secas periódicas, por adaptar-se a qualquer tipo de solo, e por apresentar um sabor típico que o 

diferencia do maracujá amarelo. Com isso, o maracujá do mato vem surgindo como uma 

excelente opção para o desenvolvimento de uma fruticultura de sequeiro a ser explorada 

(ARAÚJO et al., 2006; SANTOS et al., 2019).  

A comercialização dessa espécie na região Nordeste ocorre na entressafra do maracujá-

amarelo, apresentando-se como uma excelente opção de renda para os pequenos agricultores, 

por ser uma espécie nativa da região e se adaptar às condições locais de cultivo (OLIVEIRA 

JÚNIOR et al., 2010). A produção dessa espécie demanda menor custo, se comparada ao custo 

de produção do maracujá amarelo, por não necessitar de utilização de agrotóxicos e devido ao 

uso de adubagem natural com esterco bovino e caprino e até mesmo com as cinzas do fogão a 

lenha para melhorar a produtividade do fruto (FLORI et al., 2011; PEREIRA et al., 2012). 

Atualmente sua exploração econômica do maracujá do mato ainda é restrita, dentre outros 

fatores, pela inexistência de um cultivo em escala comercial, tendo em vista que a produção 

ocorre basicamente de forma extrativista (ARAÚJO et al., 2018). 

O tamanho e formato do fruto do maracujá do mato é muito variável, seus frutos pesam 

cerca de 30 a 250 gramas e quando maduros permanecem com a casca verde ou ligeiramente 

amarelada, sua polpa tem sabor ácido e quando maduros sua coloração varia de amarelo-claro 

a creme, possui flores ornamentais, geralmente roxa-escuras, mas também pode haver 

variedades com flores brancas, rosa e lilás (BRAGA et al., 2016) (Figura 2).  

. 
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Figura 2 - Maracujá do mato 

 

Fonte: Autora, 2022  

  

Os frutos possuem sabor exótico, elevado valor nutricional e boa aceitabilidade para 

consumo. Em sua composição estão presentes diversos componentes funcionais como fibras, 

vitaminas, cálcio, ferro, fósforo, ácidos graxos, esteroides e carotenoides (MORAES et al., 

2002; LIMA et al., 2012; SANTOS et al., 2017; ARAUJO et al., 2019). Além disso, esse fruto 

possui elevada capacidade antioxidante e alto teor de minerais, flavonoides e fenólicos totais 

em comparação com outras espécies de Passiflora (SILVA et al., 2020; FREITAS et al., 2021). 

Esse sabor específico pode ser comprovado a partir do estudo realizado por Arcanjo et 

al. (2019), que ao determinarem o perfil volátil da polpa do maracujá do mato para conhecer e 

caracterizar a qualidade aromática desse fruto. Os autores concluíram que os ésteres 

apresentaram-se em abundância na composição volátil desse fruto, sendo eles, possivelmente, 

considerados como os responsáveis pelos aromas frutados característicos nos frutos em geral. 

Freitas et al. (2021) avaliaram parâmetros físico-químicos, constituintes bioativos e a 

atividade antioxidante da polpa in natura do maracujá-do-mato, e indicaram que a polpa se 

destaca quanto ao teor de fenólicos totais (22,14 mg EAG.100 g-1), vitamina C (23,30 mg.100 

g-1) e elevada capacidade antioxidante. 

 No processamento do maracujá do mato são gerados resíduos compostos principalmente 

pela casca e semente que podem ser processadas na forma de farinha e ser utilizadas na 

formulação de outros produtos alimentares (ANDRADE et al., 2014; WIHLEM et al., 2014; 

OLIVEIRA et al., 2019). 

Balthar et al. (2021) verificaram os efeitos terapêuticos da suplementação da farinha da 

casca do maracujá amarelo no tratamento de indivíduos acometidos por Diabetes Mellitus tipo 
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2, concluindo em seu estudo que o consumo da farinha da casca de maracujá apresenta 

resultados positivos quanto à diminuição da glicemia e hemoglobina glicada.  

 

2.4 Sustentabilidade na indústria alimentícia 

 

Milhões de toneladas de resíduos agroindustriais são gerados ao longo de sua cadeia 

produtiva de processamento de frutas pelas indústrias de alimentos, que se descartada de forma 

incorreta na natureza, ocasionam diversos problemas ambientais (NASCIMENTO FILHO; 

FRANCO, 2015). Os principais subprodutos gerados são as cascas e sementes, que geralmente 

não são aproveitados e, portanto, descartados sem nenhuma utilidade (OLIVEIRA, 2009; 

CATARINO; SEIBEL, 2016). Promovendo um impacto negativo ao meio ambiente em função 

da sua deposição inapropriada ao solo, gerando odor de matéria orgânica em decomposição 

(putrefação) com consequente formação do chorume, o qual gera um enorme risco de 

contaminar fontes aquíferas como rios e os lençóis freáticos (SANTOS, 2008; SAMPAIO et 

al., 2017). 

A sistematização da sociedade com vistas a redução de desperdícios de alimentos e 

aumento de práticas mais sustentáveis tem sido crescente, e com isso os subprodutos 

agroalimentares têm sido alvo de estudos de muitos fóruns acadêmicos e não acadêmicos 

direcionando a ciência para o melhor aproveitamento de resíduos da indústria de alimentos, 

passo relevante para amenizar esse problema (CANGUSSU et al., 2020; GONZALES et al., 

2015).  

O emprego dos resíduos alimentares no desenvolvimento de produtos alimentícios tem 

sido uma alternativa saudável e sustentável, considerando as suas inúmeras propriedades de 

benefícios à saúde, além de reduzir o problema da poluição ambiental (AMORIM, 2014; 

KOWALSKA et al., 2017; LIMA et al., 2021). Portanto, a valorização dos resíduos e 

subprodutos agroalimentares, nos dias atuais, não se apresenta apenas como uma necessidade, 

mas também uma oportunidade de obtenção de novos produtos de elevado valor agregado e 

com impacto significativo na economia industrial (PINTADO; TEIXEIRA, 2015).  

Segundo Cavalcante et al. (2010), uma alternativa ao uso desses resíduos é a conversão 

a farinha alimentar, produto que mantém um conteúdo de macro e micronutrientes de valor 

agregado como fibras, vitaminas, minerais, flavonoides e substâncias fenólicas, com efeitos 

benéficos à saúde, podendo ser utilizados como ingredientes para a produção de diversas 
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matrizes alimentícias, tais como, bebidas, sobremesas, derivados do leite, biscoitos, massas e 

pães. As fibras são responsáveis por promover o aumento de volume do bolo alimentar e da 

viscosidade das soluções no trato gastrointestinal, promovendo dessa forma a saciedade 

(COQUEIRO et al., 2016). A pectina apresenta propriedades reológicas e funcionais, podendo 

ser utilizada como agente estabilizante, espessante e gelificante no processamento de alimentos 

nas indústrias alimentícias (MOURA et al., 2021; TALMA et al., 2019). Além disso, esta 

pectina em conjunto com a água tem capacidade de formação de géis no intestino, o que 

acarretará em uma baixa absorção de gorduras e diminuição dos níveis de colesterol e 

triglicerídeos, além de proporcionar uma maior sensação de saciedade (FOOD INGREDIENTS 

BRASIL., 2014; COSTA et al. 2018). 

 Lima et al (2021) demostraram a partir dos parâmetros físico-químicos da farinha 

elaborada com a casca de maracujá da caatinga, concentrações elevadas de cinzas, proteínas e 

de fibra alimentar total, sugerindo que a farinha obtida do maracujá do mato pode ser uma 

alternativa viável para a formulação de diversos produtos alimentícios, como por exemplo, pães, 

bolos e biscoitos, caracterizando-os como alimentos funcionais. 

Gomes (2020), avaliou em seu estudo a atividade antiglicante, antioxidante e 

antienvelhecimento dos extratos brutos hidroetanólicos das sementes e partes aéreas da P. 

cincinnata mast. e a produção de nanocápsulas para possível aplicação na indústria 

farmacêutica e de cosméticos, concluindo em seu estudo que essa espécie tem potencial para 

ser aplicada no desenvolvimento de novos ativos cosméticos e farmacêuticos na prevenção e 

combate ao envelhecimento precoce da pele.   

P. Cincinnata Mast. também pode ser utilizada na fitoterapia, e este potencial pode ser 

confirmado pelo estudo de Siebra et al. (2014), durante a caracterização fitoquímica e a 

verificação da atividade modulatória e antimicrobiana dos extratos hidroalcoólicos das partes 

aéreas secas (folhas, haste, cascas, polpa e sementes). Os autores observaram que o efeito 

conciliado dos extratos hidroalcoólicos da polpa e das cascas aos antibióticos constitui uma 

nova viabilidade terapêutica para a produção de fármacos com multidrogas, reforçando assim, 

o potencial de valor desta espécie.  
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2.5 Utilização de subprodutos na fabricação de derivados lácteos 

 

  O aproveitamento de resíduos principalmente a casca de frutas é reportado desde o início 

da década de 1970 como alternativa para a produção de alguns alimentos passíveis de serem 

incluídos na alimentação humana (ISHIMOTO et al., 2007; GOMES et al., 2019). Dependendo 

da matéria-prima e do processamento que originou os subprodutos, estes podem conter níveis 

variáveis de nutrientes básicos como proteína, lipídeos, minerais e hidratos de carbono 

(açúcares e fibras), podendo ainda incluir compostos funcionais como vitaminas, carotenoides, 

polifenóis, peptídeos, entre outros (PINTADO, TEIXEIRA, 2015). 

Alguns estudos avaliaram os desafios tecnológicos da adição da farinha de subprodutos 

(sementes e cascas) de frutas em iogurte. Uma das investigações foi a de Garmus et al. (2016) 

que avaliaram a produção do iogurte com adição de farinha de semente de linhaça em diferentes 

concentrações, concluindo que o produto teve boa aceitação sensorial pelos julgadores, com 

notas médias acima da escala gostei regularmente. Fagnani e Boniattic (2020) avaliaram a 

formulação de iogurte enriquecido com farinha de semente de uva, concluindo no seu estudo 

que, o produto atendeu aos parâmetros de qualidade exigidos pela legislação brasileira e 

apresentou boa capacidade antioxidante.  

Toledo et al. (2018) ao avaliarem o potencial da farinha de cascas e sementes de 

maracujá (Passiflora sp) como fonte de fibras e minerais para aumentar as propriedades 

funcionais do iogurte, constataram que, os iogurtes fortificados apresentaram maior teor de fibra 

(solúveis e insolúveis) e conteúdo mineral (potássio, magnésio e manganês), aumento na 

viscosidade e alteração nos parâmetros relacionados a cor dos iogurtes, demostrando assim, que 

a utilização destes subprodutos pode ser uma alternativa viável para inserção e exploração no 

mercado lácteo.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Desenvolver e caracterizar iogurte enriquecido em diferentes níveis, com a farinha da 

casca do maracujá do mato (Passiflora cincinnata Mast.). 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

• Obter a farinha a partir das cascas do maracujá do mato (Passiflora cincinnata Mast.);  

• Avaliar as características físico-químicas (acidez, pH, extrato seco, proteína, cinzas e 

compostos bioativos), micro e macrominerais (cobre (Cu), ferro (Fe), zinco (Zn), manganês 

(Mn), (fósforo (P), potássio (K), cálcio (Ca) e magnésio (Mg)) da farinha obtida a partir de 

coprodutos do maracujá do mato;  

• Elaborar o iogurte enriquecido com quatro concentrações de farinha das cascas do 

maracujá do mato 0% (F1), 2% (F2), 4% (F3) e 6% (F4);  

• Caracterizar as diferentes formulações de iogurte adicionado com farinha (F1- 0%, F2 - 

2%, F3 - 4% e F4 - 6%) sobre o ponto de vista físico-químico (acidez, pH, extrato seco, proteína 

e cinzas), micro e macrominerais (cobre (Cu), ferro (Fe), zinco (Zn), manganês (Mn), (fósforo 

(P), potássio (K), cálcio (Ca) e magnésio (Mg));  

• Analisar as diferentes formulações de iogurte adicionado de farinha de coprodutos 

(cascas) do maracujá do mato em termos microbiológicos (Coliformes termotolerantes, 

Salmonella spp e L. monocytogenes); 

• Avaliar a aceitação sensorial e a intenção de compra de iogurte enriquecido com farinha 

das cascas de maracujá do mato. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Obtenção da farinha das cascas de maracujá do mato  

 

As cascas foram obtidas a partir de maracujá do mato (Passiflora cincinnata Mast.) 

adquiridos de pequenos produtores da cidade de Nossa Senhora da Gloria (Sergipe). Os frutos 

foram selecionados considerando algumas características visuais, tais como: os estágios iniciais 

de amadurecimento, tamanho padrão e a coloração levemente amarela (Figura 4).  

 

Figura 3 - Fruta e polpa do maracujá do mato 

 

Fonte: Autora, 2022 

                      

Em seguida os frutos foram lavados em água corrente para a remoção das sujidades e 

posteriormente, sanitizados com solução de hipoclorito de sódio a 200 ppm por 10 minutos e 

enxaguados. Logo após as cascas foram removidas de forma manual (Figura 5) e secas, 

separadamente em estufa a 60 °C por 24 h.  
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Figura 4 - Casca in natura do maracujá do mato 

 
 Fonte: Autora, 2022  

 

Após este tempo, as cascas foram moídas individualmente em moinho de facas (Tecnal). 

A farinha obtida foi armazenada em recipiente de polietileno em ausência de luz à temperatura 

de 25 °C. 

  

Figura 5 - Etapas básicas da obtenção da farinha. 

 

Fonte: Adaptado de Lima et al., 2022. 
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4.2 Formulação e elaboração do iogurte  

 

Na Tabela 1 estão representadas as quatro formulações produzidas de iogurte com as 

diferentes concentrações de farinha do coproduto do maracujá do mato.  

 

Tabela 1 - Formulação das bebidas lácteas fermentadas. 
 

Ingredientes F1 F2 F3 F4 

Leite 100% 100% 100%  100% 

Açúcar 10% 10% 10% 10% 

Leite em pó 4% 4% 4% 4% 

Fermento 3% 3% 3% 3% 

Polpa de maracujá 6% 6% 6% 6% 

Farinha de casca de 

maracujá  
0% 2% 4% 6% 

*F:formulação 

 

O iogurte foi elaborado utilizando-se 4L de leite integral (Betânia, Brasil). O leite foi 

adicionado de açúcar cristal (Pinheiro, Brasil) e leite em pó integral (Laserenissima, Brasil) na 

proporção de 100 e 40 g/L, respectivamente, e submetido ao tratamento térmico de 90 ºC por 5 

min. Em seguida o leite foi resfriado em banho de gelo para 43 ºC e adicionado de fermento 

termofílico (Rica Nata, Brasil) na proporção recomendada pelo fabricante, com posterior 

incubação em estufa BOD a 43 ºC até atingir o pH de 4,6. O iogurte foi então resfriado em duas 

etapas: a primeira até temperatura de, aproximadamente, 30 ºC e depois em temperatura de 

refrigeração (7 a 10 ºC) por 16-18 h. Após esse período, a coalhada foi quebrada com auxílio 

de uma colher previamente sanitizada e adicionada da polpa e de farinha das cascas de maracujá 

do mato nas diferentes proporções: 0% (F1), 2% (F2), 4% (F3) e 6% (F4). Em seguida as 

diferentes formulações foram envasadas em recipientes previamente higienizados e 

armazenadas a 7 °C. 
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4.3 Caracterização físico-química da farinha e de iogurte enriquecido com farinha de 

casca de maracujá do mato  

 

As análises da farinha obtida e das diferentes formulações de iogurte enriquecido com 

farinha de cascas de maracujá do mato (F0 - 0%, F1 - 2%, F2 - 4% e F3 - 6%) foram realizadas 

no Laboratório Multidisciplinar da Universidade Federal de Sergipe, campus Sertão em parceria 

com o Departamento de agronomia da Universidade Federal Rural de Pernambuco. A acidez 

titulável da farinha e de cada formulação de iogurte foi determinada por meio de titulação das 

amostras com hidróxido de sódio 0,1 N. O pH foi determinado utilizando-se potenciômetro 

portátil previamente calibrado. O extrato seco da farinha e de cada formulação foi quantificado 

por secagem de 5 g de amostra a 105 °C por 24 h em uma cápsula de alumínio contendo areia. 

O teor de proteína foi determinado pelo método Kjeldahl. O teor de nitrogênio encontrado foi 

convertido para proteína utilizando-se um fator de conversão de 6,38. O teor de resíduo mineral 

fixo (cinzas) foi determinado por incineração das amostras em mufla a 550 °C, até obter cinzas 

claras. Todas as análises físico-químicas foram realizadas em duplicata com duas repetições de 

acordo com metodologias propostas no manual de análises do Instituto Adolfo Lutz (2008). 

 

4.4 Quantificação mineral da farinha e de iogurte enriquecido com cascas de maracujá 

do mato  

 

Foram quantificados quatro microminerais (cobre (Cu), ferro (Fe), zinco (Zn) e 

manganês (Mn)) e quatro macrominerais (fósforo (P), potássio (K), cálcio (Ca) e magnésio 

(Mg) para as farinhas obtidas a partir das cascas de maracujá do mato e das diferentes 

formulações de iogurte (F1 - 0%, F2 - 2%, F3 - 4% e F4 - 6%). A quantificação dos minerais 

supracitados foi realizada a partir das cinzas obtidas da farinha e de cada formulação de iogurte 

(F1 - 0%, F2 - 2%, F3 - 4% e F4 – 6%), utilizando espectrômetro de emissão ótica com plasma 

indutivamente acoplado (ICP- OES; Perkin Elmer Modelo Optima 8300 DV). A variação 

percentual no conteúdo dos minerais na farinha e nas diferentes formulações em relação ao 

controle, foi calculada utilizando a Equação 1, abaixo. 

 

((Q2-Q1)) /Q1 x 100                                      Equação 1 

Em que:  

Q2 = conteúdo de mineral na amostra x e Q1= conteúdo de mineral no controle. 
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As análises dos micros e macros minerais foram realizadas em duplicata com duas 

repetições em parceria com o Departamento de agronomia da Universidade Federal Rural de 

Pernambuco.  

 

4.5 Quantificação de compostos bioativos na farinha das cascas de maracujá do mato  

 

A quantificação dos compostos bioativos presentes na farinha obtida das cascas de 

maracujá do mato foi realizada em termos de polifenóis, atividade antioxidantes e vitamina C.  

 

4.5.1 Quantificação de polifenóis totais  

 

O teor de polifenóis totais realizado pela técnica espectrofotométrica (espectrofotômetro 

UV-Vísivel FEMTO 800 XL), a partir do reagente de FolinCiocaulteau, de acordo com 

metodologia proposta por Singleton e Rossi (1965). Inicialmente o composto foi extraído com 

solução aquosa de etanol 70% (v/v). O pH do extrato foi ajustado com ácido clorídrico P.A. 

para 2,0 e a suspensão obtida foi deixada em repouso sob refrigeração (4 ± 1ºC) e em ausência 

de luz por 24 horas. Após, a amostra foi filtrada a vácuo e o volume completado para 50 mL 

com a solução extratora previamente diluída em água destilada para adequação aos parâmetros 

da curva padrão. A leitura espectrofotométrica da solução final foi realizada a um comprimento 

de onda (λ) 760 nm. A concentração de polifenóis totais foi calculada com base em curva padrão 

de ácido gálico (0 – 150 ppm). O resultado foi expresso em mg AGE (ácido gálico equivalente) 

por 100 g de amostra. 

 

4.5.2 Atividade antioxidante por eliminação de radicais livres – DPPH 

 

A atividade antioxidante por eliminação de radicais livres foi realizada pelo radical 

DPPH (2,2-difenil-1-picrilhidrazila) de acordo com a metodologia de Brand-Williams et al. 

(1995), com modificações por Mensor et al. (2001). O resultado foi expresso em percentagem 

de atividade antioxidante (AA%). Os dados do método DPPH foram também interpretados pelo 

CE50, ou seja, a concentração da amostra em que 50% da atividade antioxidante (antirradical). 

O resultado foi expresso em µg/mL DPPH CE 50.  
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5.5.3 Determinação de vitamina C 

 

O teor de Vitamina C foi realizada de acordo com a metodologia do Instituto Adolfo 

Lutz (IAL, 2008). Inicialmente pesou-se 1 g da amostra com o auxílio de um béquer, em uma 

balança analítica (Shimadzu). Na sequência a amostra foi dispersa em 25 mL de água destilada 

com o auxílio de um bastão de vidro e em seguida a suspensão foi transferida adequadamente 

para um balão volumétrico e homogeneizado. Posteriormente, a amostra foi transferida para um 

erlenmeyer de 125 mL e adicionado 5 gotas de uma solução de amido 1% (m/v). Em seguida, 

foi realizado a titulação com a solução alcoólica de Iodo 1% (m/v), atentando-se para o ponto 

de viragem atingido pela mudança de cor para o azul escuro. Após atingido o ponto 

estequiométrico, o volume de iodo gasto foi devidamente anotado para posterior obtenção da 

massa de vitamina C presente na farinha. O resultado foi expresso em mg/100g.  

 

4.6 Análise microbiológica  

 

As amostras com as diferentes formulações de iogurte enriquecido com as cascas de 

maracujá do mato foram submetidas à análise de coliformes termotolerantes, Salmonella spp e 

L. monocytogenes, conforme preconizado pela INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 60, DE 23 DE 

DEZEMBRO DE 2019 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). O 

experimento foi conduzido no Laboratório Multidisciplinar da Universidade Federal de 

Sergipe, campus Sertão. 

 

4.6.1 Preparo das amostras 

 

O preparo das amostras, para cada formulação de iogurte foram divididas, 

individualmente, em quatro porções aleatórias, a fim de se obter uma alíquota de 25 mL, 

mensurada em balança semi analítica (Marte, AS1000C). Em seguida as amostras foram 

homogeneizadas e adicionadas em frasco esterilizado com 225 mL de solução de salina 0,85%. 

Todas as análises foram realizadas em duplicata com duas repetições. 
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4.6.2 Coliformes termotolerantes  

 

A quantificação de coliformes termotolerantes foi realizada pela técnica do Número 

Mais Provável (NMP) com séries de três tubos. Alíquotas de 1 mL das diluições das amostras 

para cada formulação de iogurte (Tabela 3) foram inoculadas individualmente em tubos com 

Caldo Lauril Sulfato Triptose (Hexis, Brasil) com tubos de Durhan invertidos e incubados a 

35°C por 24 a 48 horas. Posteriormente, os tubos que apresentarem resultado positivo (presença 

de turvação e produção de gás) foram separados a quantificação para a análise de 

termotolerantes. Primeiramente foram utilizados tubos, contendo 10 ml de Caldo Verde 

Brilhante Bile 2% (VB) (Hexis, Brasil), com tubos de Durham invertido, incubados a 37°C por 

24 a 48 horas, sendo considerados positivos os tubos com turvação do meio e produção de gás. 

Posteriormente, os tubos que apresentaram resultado positivo para coliformes totais foram 

repicados para tubos contendo Caldo Escherichia coli (EC) (Hexis, Brasil) e incubados a 44,5 

°C por 24 a 48 horas para a quantificação de coliformes termotolerantes. O resultado foi 

expresso em número mais provável de coliformes termotolerantes por mL de amostra analisada 

(NMP/mL).  

 

4.6.3 Salmonella spp  

 

Após o preparo, as amostras diluídas foram inicialmente pré-incubadas a 37 °C por 18- 

24 h, e posteriormente, 100 µL foram adicionados assepticamente e semeadas em placas 

Compact Dry Compact SL® (Nissui Pharmaceutical Co. Ltd. Tokyo, Japan) e mantidas em 

temperatura entre 41- 43 °C por 24 horas. Todas as análises foram realizadas em duplicata e 

realizadas conforme as instruções do fabricante. Os resultados foram expressos em presença ou 

ausência de Salmonella spp. em 25 mL da amostra. 

 

4.6.4 Listeria monocytogenes 

 

Para a quantificação de L. monocytogenes, após o preparo da amostra, 100 µL de cada 

amostra de iogurte, foram adicionadas assepticamente e semeadas em placas Compact Dry 

Compact LS (Nissui Pharmaceutical Co. Ltd. Tokyo, Japan) em temperatura de 35 °C por 24 
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horas. Todas as análises foram realizadas em duplicata e realizadas conforme as instruções do 

fabricante. Os resultados foram expressos em presença ou ausência de L. monocytogenes em 25 

mL da amostra. 

 

4.7 Análise sensorial  

 

4.7.1 Teste de aceitação  

 

A análise sensorial foi realizada por meio do teste de aceitação com 50 provadores não 

treinados, de ambos os sexos. As amostras foram codificadas com três dígitos aleatórios e 

apresentadas simultaneamente aos provadores. Foram servidos, aproximadamente, 15 ml de 

cada formulação de iogurte em copos descartáveis de 50 ml, acompanhados de água e da ficha 

de avaliação. Foram avaliadas a aceitação sensorial com relação aos atributos: cor, aroma, 

sabor, textura e impressão global das amostras, utilizando a escala hedônica estruturada de 9 

pontos, variando de desgostei muitíssimo (1) a gostei muitíssimo (9). (Apêndice A). 

 

4.7.2 Avaliação da intenção de compra  

 

A avaliação da intenção de compra foi realizada a partir dos mesmos provadores e 

amostras utilizadas para o teste aceitação, sendo utilizado, entretanto, uma escala estruturada 

de 5 pontos, oscilando entre “certamente compraria” a “certamente não compraria” (Apêndice 

B). 

Além disso, foi realizado um levantamento sobre o conhecimento dos provadores com 

relação ao fruto maracujá do mato, com questionamentos que incluíam as seguintes perguntas: 

você conhece a fruta maracujá do mato? Você possui o costume de consumir essa fruta? Já 

consumiu algum produto com maracujá do mato? (Apêndice B). 

Importante ressaltar que todos os provadores preencheram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (Apêndice C) na qual demonstraram participar voluntariamente da análise 

sensorial. 
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4.7.3 Análise estatística  

 

Os dados obtidos foram analisados por Análise de Variância (ANOVA) e teste de Tukey 

para comparação das médias, com nível de significância de 5 %, utilizando-se o programa 

SISVAR versão 5.6.  

 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Caracterização físico-química da farinha das cascas do maracujá do mato 

 

A farinha obtida das cascas do maracujá do mato pode ser visualizada na Figura 6. E os 

resultados de sua composição centesimal estão apresentados na Tabela 2. 

          

Figura 3 - Farinha obtidas da casca do maracujá do mato 

 
Fonte –Autora, 2022 
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Tabela 2 - Composição centesimal da farinha obtida da casca do maracujá do mato. 

Composição centesimal da farinha obtida da casca do maracujá do mato  

Parâmetro  Farinha da Casca *    

Acidez (%) 4,87 ± 0,02    

pH  3,59 ± 0,01   

Umidade (%) 6,12 %± 0,12    

Proteína total (%) 8,68%± 0,37   

Carboidratos totais (%) 12,78± 0,02   

Lipídios (%) 2,16%± 0,31   

Cinzas (%) 8,32 %± 0,11   

Fibra Dietética total (g.100-1g) 64,30± 0,29   

Fibra Dietética solúvel (g.100-1g) 16,14± 0,12   

Fibra Dietética insolúvel (g.100-1g) 48,16± 0,17    

*Média de três repetições.   

 

O teor de acidez encontrado em nossa pesquisa foi semelhante ao relatado no trabalho 

de Lima et al. (2021), que encontraram em média, 4,83 % de acidez na farinha das cascas de 

maracujá do mato. O estudo sobre o teor de acidez da farinha tem sido de grande importância, 

visto que, este parâmetro, pode influenciar na aceitabilidade dos alimentos pelos consumidores, 

devido as alterações na cor e no sabor do produto, além de favorecer a mensuração de sua shelf-

life (NETO, 2012; MATOS et al., 2018). Além disso, a acidez em matrizes alimentícias, 

constitui como um parâmetro importante na conservação, mesmo para alimentos com baixa 

atividade de água, uma vez que o baixo valor de acidez pode favorecer a inibição do crescimento 

de microrganismos patogênicos e/ou grupos microbianos deteriorantes (JAY, 2005; GOMES et 

al., 2020).  

Já com relação ao pH foi possível verificar que o valor encontrado na farinha das cascas 

de maracujá do mato foi inferior ao relatado por Gomes et al. (2020) e Macêdo et al. (2019), 

que obtiveram um valor de pH de 4,1 e 4,07, respectivamente, para a farinha do mesocarpo da 

espécie P. nítida, e na farinha do albedo do maracujá amarelo. Esta diferença no valor de pH 

supracitado pode ter ocorrido, dentre outros fatores, devido a espécie, visto que os frutos 

utilizados são de espécies diferentes, sendo que a acidez é uma característica do maracujá do 

mato (BRAGA et al., 2016).  O valor de pH encontrado na farinha obtida das cascas do maracujá 

do mato, se encontra inferior ao valor de pH de 4,5, o que pode favorecer para uma maior 

estabilidade físico-química e microbiológica da farinha obtida, e consequentemente, para a sua 

maior shelf-life, uma vez que é por meio deste parâmetro que é determinado a resistência da 

farinha quanto à deterioração por microrganismos, pois em valores de pH inferior a 4,5 tem-se 
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uma diminuição da ação dos processos enzimáticos e de deterioração causada por fungos 

filamentosos, um dos grupos microbianos mais relacionado a contaminação em farinhas 

(SOUSA et al., 2017; SOUZA et al., 2008; MENEZES FILHO; CASTRO, 2020). 

A umidade é considerada um dos parâmetros mais importantes e mais avaliados nos 

alimentos, pois está relacionada com sua estabilidade, qualidade físico-química e 

microbiológica e com a composição da matriz alimentícia, podendo afetar a estocagem, o 

processamento e a interação do alimento com a embalagem (SCHOTSMANS; FISCHER, 

2011). Ao comparamos o valor de umidade da farinha das cascas do maracujá do mato com 

outros trabalhos da literatura, foi possível encontrar dados divergentes. Na pesquisa de Lima et 

al. (2021), os autores obtiveram um teor de 5,78 % na farinha das cascas do fruto da mesma 

espécie, ou seja, valor de umidade inferior ao reportado em nossa pesquisa (Tabela 2). 

Entretanto, este mesmo parâmetro foi superior quando comparado ao trabalho de Santana e 

Silva (2007), em que os autores obtiveram um valor de 8,99 % de umidade na farinha das cascas 

do maracujá amarelo. Estas divergências no teor de umidade podem estar relacionadas, dentre 

outros fatores, com o estágio de maturação na qual os frutos foram utilizados para a produção 

da farinha, tendo em vista que o amadurecimento do fruto pode levar a perda de água da casca 

para a polpa, afetando assim, os teores de umidade da casca (TOLEDO, 2013; GARCIA, 1975; 

LIMA, 2007; SCHOTSMANS; FISCHER, 2011; SOUZA, 2016), podendo refletir diretamente, 

no teor de umidade do produto final. Entretanto, embora divergências no teor de umidade tenha 

sido encontrado com outros trabalhos da literatura, A farinha obtida em nossa pesquisa 

apresentou-se dentro do limite estabelecido pela legislação vigente para este parâmetro (Tabela 

2), que segundo a RDC nº 263 de 22 de setembro de 2005 (ANVISA), preconiza o valor máximo 

de 15% de umidade.  

Com relação a quantificação de proteínas é possível observar resultados convergentes e 

divergentes na literatura aos valores encontrados para este parâmetro em nosso trabalho. Na 

pesquisa de Lima et al (2021), os autores reportaram teor de proteína de 8,59 % para a farinha 

das cascas do maracujá do mato, valor este convergente ao encontrado em nosso trabalho 

(Tabela 2). Entretanto, no estudo de Spinosa (2016), foi obtido teores de 3,10 e 5,89 % de 

proteína na farinha das cascas do maracujá amarelo e do maracujá-do-cerrado, respectivamente, 

valores inferiores ao encontrado em nossa pesquisa. A maior concentração de proteína em nossa 

pesquisa pode ter sido influenciada, dentre outros fatores, por se tratar de resíduos provenientes 

de maracujás cultivados de espécies e em condições morfoclimáticas diferentes, visto que, os 
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frutos utilizados por Spinosa (2016) foram adquirido em Maracanaú-CE (maracujá amarelo) e 

o maracujá-do-cerrado foi cedido pela Embrapa – Cerrados localizada em Brasília-DF 

(GIOVANONNI, 2004; KADER e YAHIA, 2011; SOUZA, 2016; CARVALHO, 2008; 

MORENO, 2016).   

Importante destacar que, o teor de proteína encontrado em nossa pesquisa na farinha do 

maracujá do mato,  foi superior ao mínimo de 6% estipulado pela RDC Nº 54  de 2012 

(ANVISA) para o alimento receber o atributo de “fonte” de proteínas, indicando que a farinha 

obtida de resíduos do maracujá do mato (cascas) pode ser considerada como fonte de proteínas, 

sugerindo assim , a sua possível utilização na formulação de produtos alimentícios com a 

finalidade de melhorar o seu teor proteico (STORCK et al., 2015) e/ou com possíveis funções 

tecnológicas especificas, tais como, absorção de água, formação e estabilidade de emulsão, 

formação de gel e espuma, entre outras (SILVEIRA et al., 2016; SILVA, 2020),  podendo 

favorecer assim, para uma possível melhoria nutricional e/ou estabilidade físico-químico do 

produto final.  

Os carboidratos consistem em amido, celulose, hemicelulose, lignina, pectina e outros 

biopolímeros presentes nas cascas de frutas (ORTIZ, 2016). Na literatura é possível constatar 

valores superiores ao encontrado em nossa pesquisa para este parâmetro, como no trabalho de 

Almeida et al (2016) e Costa et al (2018), onde os autores encontraram valores de 53,07 % e 

37,44 % de carboidratos na farinha das cascas do fruto maracujá do Cerrado (Passiflora 

setácea) e do maracujá amarelo (passiflora edulis), respectivamente. O fator que pode ter 

influenciado esta diferença no teor de carboidratos entre os estudos supracitados é fato de se 

tratarem de farinhas oriundas de mesmo gênero, mas de espécies diferentes de maracujá 

(NASCIMENTO et al., 2016; ALMEIDA, 2016; GUIMARÃES; CAPOBIANGO, 2017; 

SILVA, et al. 2019). Entretanto, o baixo teor de carboidratos obtido na farinha das cascas de 

maracujá do mato em nossa pesquisa pode ser uma vantagem para dietas de redução de peso, 

como observado no trabalho de Storck et al., 2013. 

Quanto aos teores de lipídios e de cinzas é possível encontrar na literatura valores 

inferiores ao encontrado em nossa pesquisa. No trabalho de Catarino e Seibel (2016), as autoras 

reportaram em seu estudo valores médio de lipídios e cinzas de 1,35 % e 5,85 %, 

respectivamente, na farinha das cascas do maracujá amarelo. O menor teor de cinzas nestes 

trabalhos podem estar relacionados com grau de maturação dos frutos, visto que os maracujás 

utilizados pelo autor no experimento, não foram classificados quanto ao seu estágio de 
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maturação. De acordo com o estudo de Reolon et al., (2009), com o avanço da maturação do 

fruto, o teor de cinzas das cascas tendem a diminuir.  

A determinação do teor de lipídios na farinha de frutas visando a sua utilização como 

ingrediente em formulações de produtos alimentícios torna-se importante, devido ao fato deste 

elemento desempenhar um excelente papel na qualidade dos alimentos, contribuindo com os 

atributos de textura, sabor e valor calórico (FENNEMA et al., 2010; ALMEIDA et al., 2018). 

A determinação do teor de cinzas, na farinha é de grande importância, visto que, representa a 

quantidade de resíduo mineral fixo presente nas farinhas (SILVA et al., 2020).  

A fibra dietética total é o somatório do teor de fibra dietética solúvel com o teor de fibra 

dietética insolúvel (CALLEGARO et al., 2005), sendo possível verificar que o teor de fibra 

insolúvel na farinha obtida das cascas do maracujá do mato foi predominante em relação a fibra 

solúvel (Tabela 2). Segundo Cazerin et al., (2014), a maior concentração de fibras insolúveis, 

ocorre porque as mesmas são as responsáveis por garantir aos vegetais, dentre outras funções, 

a manutenção de sua morfologia. Resultados semelhantes para fibras totais, fibras insolúveis e 

fibras solúveis foram reportadas na pesquisa de Catarino e Seibal (2016), que ao avaliarem a 

farinha obtida de cascas de maracujá amarelo (Passiflora edulis) obteve valores médios de 

66,81 %, 53,15 % e 13,66 %, respectivamente.  

Importante destacar que, a farinha da casca de maracujá do mato pode ser enquadrada 

como fonte de fibra alimentar, uma vez que, segundo a RDC Nº 54 de 2012 (ANVISA), um 

alimento para ser considerado como fonte de fibra, precisa apresentar, no mínimo, de 3 g de 

fibra alimentar por 100 g.  

Ademais, a elevada concentração de fibra solúvel encontrada na farinha obtida das 

cascas do maracujá do mato pode favorecer a sua utilização tecnológica em algumas matrizes 

alimentícias, como por exemplo, em iogurte, uma vez que as fibras solúveis são compostas por 

substâncias, como as pectinas, mucilagens, gomas e algumas hemiceluloses, que apresentam 

uma maior solubilidade em meio aquoso formando géis viscosos (OLIVEIRA; ROMAN, 2013; 

CATARINO). O que pode favorecer para uma maior estabilidade físico-química, devido dentre 

outros fatores, a sua ação geleificante, espessante e estabilizante (CATARINO; SEIBEL, 2016), 

permitindo assim, uma menor possibilidade de sinérese durante a shelf life do iogurte.  

Além disso, estudos na literatura vem sugerindo que a ingestão de alimentos com teores 

consideráveis de fibras solúveis, podem desempenhar efeitos benéficos à saúde do consumidor, 

como por exemplo, na redução dos níveis plasmáticos de colesterol total e colesterol LDL 
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(RAMOS et al., 2007), no controle de doenças hepáticas gordurosa não-alcoólica (ROCHA et 

al., 2007), e na redução da obesidade (FUELBER; VITIELLO, 2017).  

 

5.2 Quantificação mineral da farinha obtida da casca do maracujá do mato 

 

Os teores de minerais encontrados na farinha da casca de maracujá do mato estão 

apresentados na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Composição mineral da farinha obtida da casca do maracujá do mato 

Composição mineral da farinha obtida da casca do maracujá do mato  

Parâmetro       Farinha da casca    
 

Cu (ppm) 0,95± 0,27 
  

Fe (ppm) 33,15± 0,06 
  

Zn (ppm) 8,27± 0,31 
  

Mn (ppm) 152,16 ± 0,41 
  

P (%) 0,34 ± 0,01 
  

K (%) 62,32± 1,32 
  

Ca (%) 0,56± 0,21 
  

Mg (%) 0,13± 0,07   
 

*Média de três repetições 

 

O teor de cobre mostrou-se semelhante ao valor reportado por Pita (2012) o qual obteve 

teor médio de 0,95 % e 0,82 % deste mineral nas farinhas de casca do maracujá do mato e do 

maracujá amarelo (Passiflora edulis), respectivamente. O cobre é um mineral essencial para 

diversas funções no organismo como, por exemplo, na mobilização de ferro para a síntese de 

hemoglobina, na formação dos ossos, e na pigmentação dos pelos, além de estar envolvido 

também no funcionamento do coração e do sistema nervoso central, sua deficiência na 

alimentação pode provocar anemia, leucopenia, hiperuricemia, neutropenia e retardo no 

crescimento (FREITAS et al., 2017). 

Com relação ao teor de ferro, o valor encontrado (Tabela 3), mostrou-se inferior ao 

reportado na pesquisa de Dias (2016), que obteve valores de ferro variando de 308,7 % a 

464,3%, na farinha da casca do maracujá amarelo (Passiflora edulis). Esta variação no teor de 

ferro pode ser atribuída às diferentes condições fornecidas durante o plantio e crescimento do 
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maracujá, como o clima e as condições do solo, visto que, o autor realizou sua pesquisa em Rio 

Verde – GO, que por sua vez, dispõe de solos com altos teores desse mineral (KRUGER et al., 

2018; BRAIT, 2008). O ferro é um elemento mineral que se limita quase que, exclusivamente, 

ao transporte de oxigênio no sangue através da hemoglobina ou mioglobina, além de fazer parte 

dos citocromos, sendo responsáveis pela respiração das células, sua deficiência na alimentação 

pode resultar em diferentes graus de anemia (MAHAN; ESCOTT-STUMP, 2005; SENA et al. 

2014). 

O zinco é um mineral essencial ao organismo, estando presente em mais de 80 

metaloenzimas, além de atuar como cofator nos sistemas de enzimas e no metabolismo dos 

hidratos de carbono, principalmente na síntese e no metabolismo dos ácidos ribonucléicos 

(RNA) e proteínas (FAO, 1987; USDA, 2012; SOBRINHO, 2014). Com relação ao teor de 

zinco, o teor encontrado na farinha das cascas da nossa pesquisa foi ligeiramente superior ao 

apresentado no estudo de Pita (2012), o qual obteve média de 7,78% e 7,38% deste mineral nas 

farinhas das cascas de maracujá do mato e maracujá amarelo, respectivamente. Uma possível 

explicação para essa variação no conteúdo de zinco, é os diferentes tipos solos em que os frutos 

foram adquiridos, visto que a disponibilidade de zinco no fruto é influenciada pelas 

características do solo, como pH, e a medida que o pH do solo aumenta, a disponibilidade de 

zinco diminui (IFOPE, 2020). 

Com relação ao teor de manganês obtido na farinha das cascas do maracujá do mato, foi 

possível encontrar na literatura valor inferior ao dessa pesquisa. Silva (2017), reportou em seu 

estudo valor médio de 7,03% na farinha de albedo do maracujá amarelo com maceração e 

9,01%, na farinha elaborada com o albedo de maracujá amarelo sem maceração, desidratados 

em temperatura de 70℃. Estas variações nos resultados para este mineral podem ser atribuídas, 

dentre outros fatores, a absorção de manganês pelas plantas, isso porque, quanto maior o pH do 

solo, menor a solubilidade do manganês devido a formação de óxidos insolúveis com este 

elemento, resultando assim, em uma menor absorção desse mineral pela planta 

(VASCONCELOS et al., 2017). Importante destacar que o manganês é um nutriente essencial 

para o metabolismo de aminoácidos e para a formação dos ossos e a sua deficiência está 

relacionada com prejuízos no crescimento e na função reprodutora (COZZOLINO, 2007; 

VASSILEV et al., 2013). 

Com relação ao teor de fosforo, resultados superiores no teor deste mineral foi reportado 

por Toledo (2013) que encontrou em seu estudo uma média de 11,66 % para o teor deste mineral 

https://blog.ifope.com.br/author/marketing/
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na farinha dos resíduos do maracujá amarelo. Essa diferença pode estar relacionada com o fato 

de a absorção de fósforo pelas raízes das plantas serem favorecida pela atividade dos fungos 

micorrízicos, cuja ausência pode limitar a absorção do nutriente pelas plantas (BUENO; 

GASPAROTTO, 1999). O fosforo é o ânion intracelular mais abundante do organismo, tendo 

uma função essencial no armazenamento de energia, no transporte e na estrutura das membranas 

celulares, além disso, este mineral pode estar envolvido na formação da estrutura dos ossos e 

dos dentes, na estrutura do núcleo e do citoplasma celulares, no equilíbrio ácido-base, e na 

transmissão dos impulsos nervosos (PEREIRA, 2005; GRILLO et al., 2020). A carência de 

deste mineral pode causar anorexia, anemia, fraqueza muscular, dor nos ossos, raquitismo (nas 

crianças) e osteomalácia (nos adultos), aumento da suscetibilidade a infecções, dormência e 

formigueiro nas extremidades e dificuldade na locomoção (ATLAS DA SAÚDE, 2014).  

Para o teor de potássio foi possível encontrar resultado superior ao dessa pesquisa na 

literatura, como por exemplo, no trabalho de Silva et al. (2016), ondes os autores reportaram 

um valor médio de 87,53% para este mineral na farinha do albedo do maracujá amarelo 

(Passiflora edulis f. Flavocarpa) desidratado a 70℃. A diferença de potássio encontrado nos 

estudos supracitados, pode estar relacionado, dentre outras razões, com o uso de fertilizantes 

durante o plantio, havendo em geral, uma correlação positiva deste mineral com a utilização 

deste aditivo químico (MENDES FILHO et al. 2014). O potássio é um mineral bastante útil 

organismo humano, pois contribui para o metabolismo e para a síntese das proteínas e 

glicogênio, além de desempenhar um papel importante na excitabilidade neuromuscular e na 

regulação do teor de água do organismo, sua deficiência causa fraqueza, fadiga, cãibra 

muscular, constipação intestinal e dor abdominal (SANTOS et al. 2020; ADITIVOS & 

INGREDIENTES MINERAIS, 2016). 

Com relação ao teor de cálcio resultados superiores foram reportado na pesquisa de 

Silva (2017), no qual o autor obteve valores de 798,39% e 2007,39% de cálcio nas farinhas 

elaboradas com o albedo do maracujá amarelo com e sem maceração, respectivamente e valores 

de 610,07% e 638,93% nas farinhas da casca integral do maracujá amarelo com e sem 

maceração, respectivamente, ambos desidratadas em temperaturas de 70 ℃. Segundo Ferreira 

e Tarley (2021) a variação do teor de cálcio nas frutas pode estar relacionada com os diferentes 

graus de interação desse elemento com os componentes da matriz alimentar. O cálcio é o 

mineral mais abundante no organismo humano, está envolvido em diversos processos 

fisiológicos, como por exemplo, no relaxamento e na contração dos músculos, na melhoria do 
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sistema imunológico, no processo de coagulação sanguínea e na regulação da pressão arterial, 

além de fazer parte da composição dos ossos e dos dentes, e sua deficiência no organismo 

humano está relacionada principalmente, com a osteoporose, ipocalcemia, raquitismo e/ou 

osteomalácia (GHARIBZAHEDI; JAFARI, 2017; TOGNON, 2012; AMORIM et al., 2020). 

Com relação a quantificação de magnésio foi possível verificar que o valor encontrado 

foi superior ao descrito por Ferreira e Tarley (2021), que reportaram em seu estudo, valor médio 

de 80% deste mineral na farinha das cascas do maracujá (Passiflora edulis). Essa diferença 

pode estar relacionada pela ocorrência de menor absorção radicular de Mg pela planta e/ou 

translocação deste nutriente da planta para o fruto, fazendo com que o fruto tenha menor 

acúmulo de magnésio (SILVA et al., 2008; MARCHNER, 1995; ANDRADE, 2021), além de 

ser tratar de farinhas oriundas das cascas de espécies diferentes. O magnésio é o mineral que 

atua como cofator das reações metabólicas, desempenhando um papel importante na 

estabilidade da membrana neuromuscular e cardiovascular, nas funções hormonais e 

imunológicas (BATISTA et al. 2016). A deficiência dietética de magnésio é positivamente 

correlacionada ao aumento da peroxidação lipídica e à diminuição da atividade antioxidante 

(SAMICO, 2010). 

De acordo com os dados obtidos foi possível verificar que, a farinha obtida da casca de 

maracujá do mato, apresentou um teor significativo para os diferentes tipos de macro e micro 

minerais pesquisados (Tabela 3), com destaque para o manganês, potássio e o ferro, podendo a 

farinha obtida em nossa pesquisa, receber a denominação de alto conteúdo para estes minerais, 

uma vez que, a legislação vigente estabelece que, para o alimento receber o atributo “alto 

conteúdo”, ele precisa apresentar, no mínimo, de 30% da IDR de determinado elemento 

(BRASIL, 2012).a  farinha das cascas de maracujá do mato obtida no estudo pode ser uma 

alternativa importante e viável como complemento alimentar de importantes minerais para a 

manutenção da saúde.  

 

5.3 Compostos bioativos da farinha da casca de maracujá do mato 

 

Os valores da composição de bioativos encontrados na farinha das cascas do maracujá 

do mato estão descritos na Tabela 4. 
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Tabela 4 - Composto bioativos da farinha da casca do maracujá do mato 

Parâmetros Concentrações (*) 

Polifenóis totais (mg GAE-1/100g) 261,88± 2,34 

DPPH CE 50 (µg/mL) 61,17± 3,22 

Vitamina C (mg/100g) 76,17 ± 0,91 
   *Média de três repetições. 

 

Os polifenóis são originários do metabolismo secundário dos vegetais, estando 

geralmente envolvidos na defesa contra a radiação ultravioleta ou agressão por patógenos. 

(CAZARIN et al., 2014). O conteúdo de polifenóis totais encontrados na farinha das cascas do 

maracujá do mato (Tabela 4), mostrou-se superior ao valor reportado na pesquisa de Spinosa 

(2016), que obteve um valor médio de 123,33 mg GAE-1/100g na farinha obtida das cascas do 

mesmo fruto. Segundo a autora, o baixo valor de polifenóis obtido em seu estudo pode ter 

ocorrido devido o processo de maceração e/ou cozimento realizado, o que pode ter provocado 

a extração desse composto. Os teor de polifenóis totais também pode ser influenciado por outros 

fatores, tais como, a região geográfica de plantio, a exposição solar, ao método de cultivo 

empregado e aos métodos de fertilização aplicados (STORCK et al., 2013).  

Ademais, o teor considerável  de polifenóis encontrado em nossa pesquisa (Tabela 4) 

pode ser um indicativo de uma possível ação funcional da farinha obtida das cascas de maracujá 

do mato, uma vez que, a sua presença em alimentos, parece estar relacionado com diferentes 

benefícios para a saúde, como por exemplo, aos efeitos anti-hipertensivo (LEWIS et al., 2013), 

inibição ao dano oxidativo (KHANNA et al., 2007), ao retardamento do envelhecimento e 

doenças neurodegenerativas (FUSCO et al., 2007). Além disso, os polifenóis agem como 

antioxidantes, impedido a oxidação de vários ingredientes dos alimentos, principalmente dos 

ácidos graxos e óleos, devido a sua habilidade de doar hidrogênio ou elétrons e possuir radicais 

intermediários estáveis (SOARES et al., 2008; ROBASKEWICZ et al., 2016).  

 O DPPH é um método químico utilizado para determinar a capacidade antioxidante de 

um composto em sequestrar radicais livres (SUCUPIRA et al., 2012). Esse método permite a 

determinação do valor da concentração eficiente (CE50), definida como a concentração 

necessária de extrato para atingir 50% de inibição dos radicais livres de DPPH (ALVES et al., 

2010; OLIVEIRA et al., 2009). A atividade antioxidante é inversamente proporcional ao CE50 

obtido, ou seja, quanto menor for o valor de CE50, maior é a capacidade antioxidante da amostra 

(SOUZA, 2016).  
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Neste contexto, a farinha obtida da casca de maracujá do mato apresentou DPPH CE50 

de 61,17 % (Tabela 4) semelhante ao valor reportado no estudo de Oliveira (2013), no qual 

obteve valor médio de 65,31 % na farinha da casca de maracujá amarelo. A presença de 

antioxidantes em matrizes alimentícias pode promover diferentes benefícios ao alimento, por 

estender o seu tempo de estocagem e reduzir as perdas nutricionais. Ademais, estudos na 

literatura tem sugerido que, a ingestão de alimentos contendo antioxidantes, pode trazer 

benefícios à saúde humana, com destaque à sua ação sinérgica na proteção de danos a nível 

celular (PEREZ-GREGORIO; SIMAL-GÁNDARA, 2017; PERTUZATTI et al., 2015; 

CONTRERAS-CALDERÓN et al., 2011; LIMA, 2019) e na redução de inflamações e do 

estresse oxidativo (CORRÊA et al., 2016). 

Com relação a análise de vitamina C, foi possível observar que a farinha da casca do 

maracujá do mato apresentou um teor significativo desta vitamina C (Tabela 4). Araújo (2019) 

obteve média de 41,08 % na farinha obtida maracujá rubi do cerrado, valor inferior ao 

encontrado em nosso estudos. Segundo Neris et al. (2018) essa diferença no teor de vitamina C 

pode estar relacionado com o estágio de maturação do fruto, pois, durante o seu 

amadurecimento ocorre uma queda nas concentrações de ácidos ascórbico, possivelmente 

devido aos processos oxidativos que ocorrem ao longo da pós-colheita dos frutos (ANDRADE, 

2021). A vitamina C, também conhecido como ácido ascórbico, é bastante utilizada na indústria 

alimentícia pela sua ação antioxidante, além de desempenhar um importante papel no 

organismo humano, como por exemplo, no desenvolvimento e na regeneração dos músculos, 

dentes, pele e ossos (ZERAIK et al., 2010; SOUZA, 2016).  

De acordo com a RDC Nº 54 de 2012 (ANVISA), para um alimento ser considerado 

como “fonte” de vitaminas C, precisa apresentar no mínimo, 15% da IDR e para “alto conteúdo” 

no mínimo de 30% da IDR. Portanto, a farinha da casca obtida em nossa pesquisa pode ser 

considerada com uma excelente fonte desta vitamina, podendo desempenhar importante função 

antioxidante ao longo de sua vida de prateleira. Importante destacar que estudos na literatura 

tem sugerido que o ácido ascórbico, por ser uma molécula biologicamente ativa, apresenta uma 

elevada capacidade de neutralizar agentes cancerígenos devido, dentre outros fatores, à sua 

elevada capacidade antioxidante (VANNUCHI; JORDÃO, 1998; AQUINO et al., 2010). 

Diante dos resultados supracitados foi possível constar que, a farinha elaborada a partir 

da casca do maracujá do mato apresentou características relevantes do ponto de vista 

nutricional, principalmente por apresentar um elevado teor de fibras, proteínas,  minerais como, 
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o manganês, potássio, zinco e ferro e composto bioativos (polifenóis, antioxidantes e vitamina 

C), podendo ser uma alternativa no enriquecimento nutricional de produtos alimentícios a fim 

de promover benefícios à saúde, além de reduzir o descarte de resíduos gerados durante o 

processamento de frutas pelas indústrias de alimentos. 

 

5.4 Caracterização físico-química do iogurte saborizado enriquecido com a farinha da 

casca de maracujá do mato  

 

As imagens das formulações de iogurte obtidas com a adição de diferentes 

concentrações de farinha da casca de maracujá do mato podem ser visualizadas na Figura 7. 

 

Figura 7 - Iogurtes elaborados com diferentes concentrações de farinha obtida a partir da 

casca de maracujá do mato.  

 
Da esquerda para a direita: F: Formulação. F1: 0% de farinha, F2: 2% de farinha, F3: 4% de farinha e F4 6% de 

farinha.  

 

Os resultados da composição centesimal do iogurte enriquecido com a farinha 

provenientes do coproduto do maracujá do mato estão apresentados na Tabela 5.  
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Tabela 5: composição físico-química do iogurte elaborado com farinha da casca de maracujá 

do mato. 

Parâmetros (% 

m/m) 

F1 F2 F3 F4 

Acidez (%) 1,09 ± 0,02 a 1,01 ± 0,11 a 0,96 ± 0,05 a 0,92 ± 0,01 a 

pH  4,50 ± 0,07 a 4,47 ± 0,31 a 4,44 ± 0,01 a 4,40 ± 0,21 a 

Umidade (%) 79,67 ± 1,08 a 78,67± 1,23a 76,45± 0,98a 72,76± 2,13 b 

Proteínas (%)   3,53 ± 0,18 c 3,97 ± 0,02 c 4,31 ± 0,07b 4,87 ± 0,06 a 

Lipídios (%) 3,12 ± 1,18 a 3,07 ± 2,61 a 2,93 ± 1,18 ab 2,83 ± 1,18 b 

Cinzas (%) 0,82 ± 0,33c 1,08 ± 0,18 b 1,22 ± 1,34 b 1,51 ± 0,09 a 

Extrato seco (%) 20,33 ± 2,34 b 21,33 ± 1,46 b 23,44 ± 2,77 b 25,24 ± 1,87 a 

Fibra total   0,28 ± 2,65 d 1,31 ± 1,78 c 2,07 ± 0,09 b 2,93 ± 1,78 a 

Fibra solúvel  0,11 ± 0,00 c 0,34 ± 0,00 b 0,56 ± 0,00 a 0,76 ± 0,00 a 

Fibra insolúvel 0,17 ± 0,00 c 0,97 ± 0,01 bc 1,21 ± 0,00 b 1,87 ± 0,01a 
F1: formulação sem farinha, F2: Formulação com 2% de farinha, F3: Formulação com 4% de farinha e F4: 

Formulação com 6% de farinha das cascas de maracujá do mato. Médias seguidas de mesma letra, na linha, não 

diferem entre si ao nível de 5 % de significância pelo teste Tukey. *Média de duas repetições.  

 

A partir dos resutlados obtidos foi possivel verificar que a acidez não diferiram 

significativamente (p>0,05) entre as diferentes formulações do iogurte (Tabela 5), indicando 

que a adição das diferentes concentrações da farinha da casca do maracujá do mato não 

influenciaram na acidez do produto final. A acidez exerce grande influência sobre os atributos 

de qualidade dos produtos lácteos fermentados, sendo considerado um dos fatores que limita 

sua aceitação (THAMER, 2006). No trabalho de Santos e Ellena (2021) estudando a utilização 

da farinha do albedo do maracujá amarelo na formulação do iogurte grego, os autores 

verificaram um valor de 0,68 e 0,72 % de acidez, valor inferior ao resultado obtido em nossa 

pesquisa (Tabela 5). Esta variação pode estar relacionada com a diferença no processamento do 

iogurte, uma vez que, por se tratar em nossa pesquisa de um produto artesanal, pode não ter 

ocorrido a padronização da fermentação, influenciando assim, o pH final, e consequentemente, 

a acidez final do produto. Entretanto embora tenha ocorrido esta diferença no valor de acidez 

em relação a outro trabalho da literatura, este parâmetro apresentou-se dentro do limite 

preconizado pela legislação vigente para todas as formulações de iogurte (Tabela 5), que 

determina um teor de 0,6 % a 1,5% de acidez total (BRASI, 2007).  

Em relação ao teor de pH, constatou-se que este parâmetro não diferiu 

significativamente (p>0,05) entre as diferentes formulações pesquisadas (Tabela 5). Resultados 

semelhantes foram descritos na pesquisa de Gonsalves e Leão (2013), que ao estudarem a 
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adição das farinhas dos resíduos de frutas de maracujá, maçã e de uva no iogurte, obtiveram 

valores médios de 4,20, 4,54 e 4,60, respectivamente, de pH. Normalmente iogurtes com 

valores médios de pH entre 4,0 e 4,5 são mais aceitos pelos consumidores, por apresentarem 

um sabor menos ácido ou menos amargo (MARTIN, 2002; NERES et al., 2015). Ademais, o 

pH é um parâmetro muito importante na fermentação de iogurtes, pois implica na atividade 

metabólica das bactérias, favorecendo a multiplicação de um determinado grupo em detrimento 

do outro, como os Lactobacillus que crescem e toleram valores de pH mais baixos do que as 

bactérias pertencentes ao gênero Streptococcus (GIESE et al., 2010).  

Neste sentido, embora o estudo de estabilidade das diferentes formulações de iogurte 

enriquecido com farinha das cascas de maracujá do mato não tenha sido realizado nesta 

pesquisa, a adição de farinha da casca do maracujá do mato no iogurte parece não influenciar 

negativamente nas características tecnológicas (sinérese e/ou separação de fases) que são 

influenciadas pela acidez e pH, independente da concentração adicionada de farinha.   

Em relação ao teor de umidade, nota-se que a adição de 2% e 4% de farinha da casca do 

maracujá do mato não resultou em diferença significativa (p>0,05) com a formulação sem a 

adição de farinha (controle, F1). Entretanto, a formulação F4 adicionado de 6% da farinha, 

diferiu (p≤0,05) das demais formulações (Tabela 5), resultando em um menor teor de umidade. 

O menor teor de umidade apresentado pela formulação F4 pode estar relacionado, dentre outros 

fatores, com a maior concentração de farinha adicionada nesta formulação, que por possuírem 

maior conteúdo de fibras solúveis (Tabela 5) pode ter favorecido para a sua maior interação 

com a água livre do iogurte, favorecendo a formação de um gel viscoso e, consequentemente, 

um menor teor de umidade (BERNAUD e RODRIGUES, 2013; CARVALHO, 2019).  

Com relação ao teor de proteínas foi possível observar que a adição de 2% de farinha 

das cascas do maracujá do mato (F2) não resultou em diferença significativa (p>0,05) com a 

formulação controle (F1) (Tabela 5).  Entretanto, a adição de 4% (F3) e 6% (F4) apresentou 

diferença significativa (p≤0,05) entre elas e as demais formulações (Tabela 5). Resultados 

semelhantes foram reportados por Carvalho et al., (2019), que obtiveram valores entre 3,79 %, 

a 4,65 % de proteína nas formulações de iogurte com adição de aveia e farinha de linhaça 

dourada. Entretanto, vale ressaltar que, todas as formulações de iogurtes analisadas em nossa 

pesquisa, apresentaram um valor de proteína acima do valor mínimo estabelecido pela 

legislação vigente, que determina um teor mínimo de 2,9% deste parâmetro em iogurtes 

(BRASIL, 2007).  
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Importante destacar também que, o teor de proteína, tem grande influência na produção 

do iogurte, pois a sua viscosidade, depende particularmente, do conteúdo de proteína presente 

no produto, podendo favorecer a diminuição da sinérese no iogurte, ou seja, a separação da água 

do coágulo no produto, algo indesejável nesta matriz alimentícia (TAMIME & DEETH, 1980; 

NASCIMENTO; FONTANA, 2012). Isso se deve ao fato da proteína influenciar na textura do 

iogurte, principalmente na formação e firmeza do gel (SODINI et al., 2010; MAGALHÃES; 

TORRE 2018). Neste sentido os resultados obtidos evidenciam o potencial das cascas do 

maracujá do mato como fonte de proteínas a partir de resíduos vegetais.  

Para o teor de lipídeos foi possível verificar que a adição de 2% (F2) e 4% (F3) de 

farinha das cascas de maracujá do mato nas formulações de iogurte não apresentou diferença 

significativa (p>0,05) com a formulação controle (F1) (Tabela 5). Entretanto, a formulação F4 

diferiu estatisticamente (p≤0,05) das formulações F1 e F2, sugerindo assim que, a adição de 

uma maior concentração de farinha no iogurte (6%), favoreceu para um menor teor de lipídios 

no produto final (Tabela 2). A diminuição do teor de lipídios na formulação com maior 

concentração de farinha pode estar relacionada pela maior presença de fibras presente na 

formulação, uma vez que, maiores porcentagens de fibras tendem a apresentar uma maior 

capacidade de retenção de gordura (JOVANOVIC et al., 2020). Valores inferiores para esse 

parâmetro foram reportados na pesquisa de Bastiani (2009), no qual o autor obteve resultados 

variando de 0,26 % a 1,25 % nas diferentes formulações de iogurtes adicionados de concentrado 

proteico do soro de leite e de farinha de linhaça. A gordura é o componente responsável pela 

cremosidade e maciez dos alimentos, contribuindo também na aparência, palatabilidade e 

lubrificação, além de aumentar a sensação de saciedade durante o seu consumo (CASTRO et 

al., 2002; ROBIM, 2011).  

De acordo com a legislação, produtos que apresentam valores de gordura entre 0,6 e 

2,9%, são classificados como iogurte parcialmente desnatado e entre 3,0 a 5,9 como iogurtes 

integrais (BRASIL, 2007), sendo assim, as formulações F1 e F2 podem ser classificadas como 

iogurtes integrais e as formulações F3 e F4 classificam-se como parcialmente desnatado.  

No que diz respeito ao teor de cinzas, nota-se que, a adição e o aumento do níveis de 

farinha das cascas do maracujá do mato nas formulações de iogurte, ocasionou um aumento 

significativo (p≤0,05) para este parâmetro em comparação à formulação de iogurte sem a adição 

de farinha (F1) (Tabela 5). O teor de cinzas no iogurte, tem grande importância, por 

proporcionar um aumento no valor nutricional do iogurte, uma vez que as cinzas estão 
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relacionadas ao teor de minerais (CARMO et al., 2017). Resultado inferiores ao da nossa 

pesquisa, foi reportado por Pereira (2016), no qual o autor obteve um teor de cinzas variando 

entre 0,83 % a 0,95 % nas formulações de iogurte concentrado tipo grego com adição de farinha 

da casca e entrecasca de maracujá amarelo e farinha de linhaça dourada.  

Para o teor de extrato seco foi possível observar que as formulações contendo 2% (F2) 

e 4% (F3) de farinha da casca de maracujá do mato, não apresentaram diferenças significativas 

(p>0,05) com a formulação controle (F1) (Tabela 5). Entretanto, a formulação F4 adicionada 

de uma maior concentração de farinha (6%), diferiu significativamente (p≤0,05) com relação 

ao teor de extrato seco das demais formulações. O extrato seco total representa todos os 

componentes presentes na amostra do alimento, exceto, a água (LEAL et al. 2022), além de 

estar diretamente relacionado com a estabilidade físico-química e viscosidade do iogurte 

(ROSA et al., 2020). 

Quanto ao teor de fibras totais, foi possivel constar que todas as formulaçoes 

apresentaram diferença significativa (p≤0,05), ocorrendo um aumento significativo deste 

parâmetro com o aumento da adição de farinha nas formulações (Tabela 5) . Além disso, foi 

possível verificar que houve uma predominância das fibras insolúveis em relação às fibras 

solúveis em todas as formulações (Tabela 5), algo que já era esperado, visto que, a farinha 

obtida das cascas de maracujá do mato, adicionada no iogurte, apresentou maior conteúdo deste 

tipo de fibras em relação ao teor de fibras solúveis.  

Ademais, os resultados obtidos para o teor de fibras inferem que a adição de farinha da 

casca de maracujá do mato, favorece ao aumento significativo no valor nutricional do iogurte 

ao aumentar a concentração de fibras totais (Tabela 5). Além da importância biológica dos 

alimentos ricos em fibras, o aproveitamento tecnológico das fibras solúveis (pectina, gomas, 

mucilagens, inulina e frutoligossacarídeos - FOS) estão relacionadas com a capacidade de 

formação de géis, já as fibras insolúveis (celulose, hemicelulose, lignina e amido resistente) 

apresentam importante capacidade de absorção de água (RIBEIRO, 2014; SOUZA, 2017), 

podendo favorecer para a maior estabilidade cinética do iogurte ao longo de seu shelf life.  
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5.5 Quantificação mineral do iogurte enriquecido com farinha da casca de maracujá do 

mato 

 

Os resultados da composição mineral do iogurte enriquecido com a farinha da casca de 

maracujá do mato estão apresentados na Tabela 6.  

 

Tabela 6: Composição mineral do iogurte elaborado com diferentes concentrações de farinha 

da casca de maracujá do mato. 

Parâmetros (% m/m) F1 F2 F3 F4 

Cu (mg/100g) 0,07±0,02c 0,089±0,12b 0,091± 1,13ab 0,093±0,9a 

Fe (mg/100g) 0,35 ± 0,01c 2,86±0,00b 2,91±0,13ab 25,24 ± 1,87a 

Zn (mg/100g)  0,71 ± 0,00b 0,85 ± 0,01a 0,864 ± 0,22a 0,879 ± 0,02a 

Mn (mg/100g) 0,00±0,00c 14,98±0,03b 15,11±0,110a 15,40 ±0,01a 

P (mg/100g)  121,23± 0.09c 178,98±0,00b 181,56±0,22b 187,13±0,00a 

K (mg/100g) 292,76± 0,03c 342,92± 0,01b 361,12± 0,21a 411,06± 0,09a 

Ca (mg/100g) 96,41± 0,09c 123,07± 0,05b 131,09± 0,00ab 144,81± 0,02a 

Mg (mg/100g) 8,03± 0.02c 8,97± 0,31b 9,17± 0,01ab 9,31± 0,02a 

F1 (controle): formulação sem farinha, F2: Formulação com 2% de farinha, F3: Formulação com 4% de farinha e 

F4: Formulação com 6% de farinha das cascas de maracujá do mato. Médias seguidas de mesma letra, na linha, 

não diferem entre si ao nível de 5 % de significância pelo teste Tukey. *Média de duas repetições.  

 

 De acordo com os resultados obtidos foi possível verificar que houve um aumento 

significativo (p≤0,05) de todos os minerais analisados em relação a formulação sem a adição 

de farinha da casca de maracujá do mato (F1, controle) (Tabela 6). Além disso, entre todos os 

minerais pesquisados, o P foi o elemento que apresentou maiores porcentagens, seguindo de K, 

Ca e Mn, em relação a formulação sem a adição de farinha (F1, controle). 

Vale ressaltar que teor de Mn não foi detectado na formulação controle (F1) (Tabela 6), 

o que pode ser explicado pelo fato de o iogurte tradicional ser considerado um alimento 

naturalmente escasso para este mineral (MARTINEZ et al., 1998; AMELAL-CHIBANE; 

BENAMARA, 2011), reforçando que a suplementação do iogurte com farinha da casca de 

maracujá do mato é uma boa alternativa para aumentar o consumo deste mineral.   
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5.6 Análises microbiológicas 

 

 Na tabela 7 estão apresentados os resultados para coliformes termotolerantes, Salmonella 

ssp. e Listeria monocytogenes para o iogurte  enriquecido com diferentes concentrações de farinha 

das cascas de maracujá do mato. 

 

Tabela 7 - Avaliação de coliformes termotolerantes Salmonella e Listeria do iogurte 

enriquecido com farinha da casca de maracujá do mato. 

Formulação 
Coliformes termotolerantes 

(NMP/mL) 

 Salmonella spp L. monocytogenes  

F1 < 3,0 Ausente* Ausente* 

F2 < 3,0 Ausente* Ausente* 

F3 < 3,0 Ausente* Ausente* 

F4 < 3,0 Ausente* Ausente* 
F1(controle): formulação sem farinha, F2: Formulação com 2% de farinha, F3: Formulação com 4% de farinha e 

F4: Formulação com 6% de farinha das cascas de maracujá do mato. *Em 25 mL de amostra. NMP/mL: Número 

mais provável por mL. 

 

De acordo com os resultados obtidos foi possivel verificar que todas as formulações, 

independentemente da concentraçao de farinha  adicionada, estavam de acordo com a legislação 

vigente, que estabelece o limite máximo de 10 NMP/mL para colifomes termotolerantes 

(BRASIL, 2007), indicando que todas formulações foram elaboradas dentro das condições 

higiênico-sanitárias adequadas (VIEIRA, 2017). Os coliformes termotolerantes são um 

subgrupo dos coliformes totais, capazes de fermentar a lactose produzindo gás quando 

incubados por 48h a 45°. Este grupo microbiano é utilizado como indicador de contaminação 

fecal nos alimentos (FORSYTHE, 2002; SILVA et al., 2010; RIBEIRO et al., 2015). Nesse 

grupo está presente Escherichia coli, bactérias Gram-negativa com grande potencial patogênico 

ao homem, por causar diferentes quadros de intoxicação alimentar (CRUZ et al., 2006; 

FRITTOLI, RODRIGUES, 2014).  

                               Com relaçao aos resultados  de Samonella spp. constata-se que todas as formulações 

apresentaram a ausência desta bacteria em 25 mL do produto, estando assim, dentro dos 

parâmetros estabelecidos pela INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 60 (ANVISA), indicando que 

o processamento e obtenção do iogurte ocorreram de forma adequada com relação aos aspectos 

higiênicos sanitários (SILVA, 2019). Importante destacar que a presença de Salmonella ssp no 

iogurte pode ser atribuída, principalmente, ao leite cru ou leite pasteurizado inadequadamente, 
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usado na sua elaboração ou pela contaminação pós-pasteurização (BORGES et al., 2010; 

CAMARGO et al., 2020). A infeção alimentar ocasionada por esta bactéria pode ocasionar 

diferentes sintomas clínicos, tais como, dor abdominal, sangue nas fezes, calafrios, 

desidratação, diarreia, exaustão, febre, cefaleia e vômito (FORSYTHE, 2013; MARTINS, 

2018). 

Já os resultados encontrado para L.nocytogenes evidenciaram que todas as formulações 

estudadas (Tabela 7), se apresentaram dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação 

vigente, que estabelece a ausência desta bactéria em 25 mL do produto. O gênero Listeria 

compreende seis espécies sendo L. monocytogenes, L. ivanovii, L. seeligeri, L. grayi, L. innocua 

e L. welshimeri (LIU, 2006; LIMA; ARAUJO, 2020). Dentre estas espécies, o gênero 

L.  monocytogenes é a principal espécie patogénica para o homem (QUINN, 2002; MATEUS 

et al., 2017). Produtos de origem animal, como o leite e produtos lácteos, estão entre os 

principais alimentos relacionados à presença desta bactéria (DREBES; ADAMI, 2020).  

             Importante destacar que, a partir dos resultados obtidos para os grupos microbianos 

analisados, sugere-se que a farinha obtida da casca do maracujá do mato adicionada nas 

diferentes formulações de iogurte, não ocasionou uma possível contaminação cruzada no 

produto final, uma vez que todas as formulações enriquecidas com a farinha atenderam aos 

critérios microbiológicos preconizados pela legislação vigente, estando do ponto de vista 

microbiológico, aptas para o consumo humano. 

 

5.7 Análise sensorial  

 

5.7.1 Teste de aceitaçao  

 

As médias das notas atribuídas ao teste de aceitação sensorial para as diferentes 

formulaçoes de iogurte adicionado de farinha proveniete das cascas de maracuja do mato 

encontram- se apresentados na Tabela 8.  
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Tabela 8: Valores médios para atributos de aceitação do iogurte enriquecido com farinha de 

casca de maracujá do mato. 

Amostra Cor Aroma Sabor  Textura  Imp. Global 

F1 7,36a 7,58a 8,08a 7,18a 7,78a 

F2 7,24a 7,02b 6,70b 6,46ab 6,76b 

F3 7,42a 7,00b 6,34bc 6,04bc 6,24bc 

F4 7,26a 6,82b 5,70c 5,60c 5,92c 

As médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem significativamente (p<0,05) pelo teste de Tukey. 

Médias de notas obtidas a partir da escala hedônica de nove pontos: 9 – gostei muitíssimo, 8 – gostei muito, 7 – 

gostei moderadamente, 6 - gostei ligeiramente, 5 – não gostei nem desgostei, 4 – desgostei ligeiramente, 3 – 

desgostei moderadamente, 2 – desgostei muito, 1 – desgostei  extremamente. F1 (controle): formulação sem 

farinha, F2: Formulação com 2% de farinha, F3: Formulação com 4% de farinha e F4: Formulação com 6% de 

farinha das cascas de maracujá do mato.  

 

No que diz respeito a cor, foi possível constar que a adição das diferentes concentrações 

de farinha da casca do maracujá do mato não resultou em diferença significativa (p>0,05), para 

esse atributo entre as formulações analisadas (Tabela 8). Além disso, verifica-se que todas as 

formulações apresentaram escore entre 7,26 e 7,36 para este parâmetro (Tabela 8), situado-se 

na escala hedônica de “gostei moderadamente”, indicando que a adição de farinha oriunda das 

cascas do maracujá do mato não interferiu negativamente no atributo de cor nos iogurtes 

elaborados. A cor é um importante parâmetro sensorial sendo um dos primeiros atributos 

avaliados pelos consumidores, e que influencia diretamente, na aceitação e na intenção de 

compra do produto (BEZERRA, 2010; BESSA, 2018).   

Com relação ao atributo aroma, foi possível observar que, a adição de farinha da casca 

do maracujá do mato no iogurte, resultou em diferença significativa (p≤0,05), em relação a 

formulação sem a adição de farinha (controle, F1) (Tabela 8). Contudo, embora tenha sido 

observado essa diferença significativa entre as amostras, todas as formulações apresentaram 

escore entre 6,82 e 7,58 para o atributo aroma, situando-se na escala hedônica equivalente a 

“gostei ligeiramente” e “gostei moderadamente”, o que indica que, a adição de farinha da cascas 

de maracujá do mato pode ser uma alternativa viável que não compromete negativamente no 

atributo aroma do produto final. Resultado semelhante foi reportado por Azevedo (2019), que 

ao analisar o iogurte elaborado com farinha do resíduo da polpa de manga (5% e 10%), obteve 

notas médias variando entre 6,8 e 7,1, respectivamente.  

No atributo de sabor, nota-se que a adição de farinha de coproduto do maracujá do mato, 

em qualquer nível, teve diferença significativa (p≤0,05) com a formulação sem adição de 
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farinha (F1, controle) (Tabela 8). As formulações com a adição de farinha variaram entre os 

escores 6,70 a 5,70, enquadrando-se na escala hedônica entre “não gostei nem desgostei” a 

“gostei ligeiramente”. Indicando assim que, a adição de farinha interferiu negativamente no 

atributo sabor das formulações de iogurte. No estudo realizado por Neres et al. (2015), ao 

analisarem o atributo sabor do iogurte adicionado da farinha da casca do abacaxi, os autores 

observaram que a adição da farinha da casca do abacaxi não influenciou negativamente no sabor 

do iogurte formulado.  

Em relação a textura, evidenciou-se que, a adição de 2% (F2) não resultou em diferença 

significativa (p>0,05) com a formulação F1 (controle, sem farinha). Porém, a adição de 4% e 

6% de farinha da casca de maracujá do mato nas formulações F3 e F4 de iogurte, apresentaram 

diferença significativa (p≤0,05) com relação a formulação sem farinha (controle, F1) (Tabela 

8). No tocante a este atributo, os iogurtes avaliados alcançaram notas que variaram de 5,60 a 

7,18 (Tabela 8), situando-se na escala hedônica entre “nem gostei nem desgostei” a, “gostei 

moderadamente”. Essa variação no atributo textura pode ser atribuída a maior adição de farinha 

provenientes das cascas de maracujá do mato, principalmente na formulação F4 (6%). A farinha 

adicionada nas formulações apresenta naturalmente, alto conteúdo de fibras (Tabela 5). Esta 

alta concentração de fibra pode favorecer o desenvolvimento de uma textura mais granulosa no 

iogurte, diferentemente da textura do iogurte tradicional que é fluída e viscosa (AZEVEDO, 

2019). Segundo Teixeira (2009), a textura é um importante parâmetros sensorial nos alimentos, 

uma vez que ele retrata as propriedades geométricas, mecânicas, e de superfície dos alimentos 

que são perceptíveis através do tato, podendo influenciar na intenção de compra do consumidor. 

Com relação a impressão global nota-se que a adição das diferentes concentrações de 

farinha nas formulações (F2, F3 e F4), ocasionou uma diferença significativa (p≤0,05) em 

relação a formulação sem adição de farinha (F1, controle) (Tabela 8). Porém, a formulação com 

2 % de farinha apresentou escore de 6,76, estando situada nos termos hedônicos de “gostei 

ligeiramente”. Indicando que a adição de 2% de farinha obtidas da casca de maracujá do mato, 

pode ser uma alternativa viável para o enriquecimento em iogurte.  
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5.7.2 Intenção de compra  

 

Os resultados referentes a intenção de compra para as diferentes formulações de iogurte 

enriquecido com farinha da casca do maracujá do mato estão disponíveis na Figura 8.  

 

Figura 8 – Distribuição percentual de frequência de resposta dos avaliadores para intenção de 

compra do iogurte enriquecido com farinha da casca de maracujá do mato. 

 

F1 (0%), F2 (2%), F3 (4%) e F4 (6%) de farinha de casca de maracujá do mato. Fonte: Elaborado pela autora. 

  

De acordo com o resultado obtido, foi possível observar que as formulações 

apresentaram diferentes porcentagens de intenção de compra entre os avaliadores (Figura 8), 

onde 62% dos participantes afirmaram que, certamente compraria a formulação sem a adição 

de farinha da casca do maracujá do mato (F1).  

Entretanto, foi possível constar que, a adição de 2% (F2) de farinha da casca do maracujá 

do mato, também apresentaram um escore viável de intenção de compra, onde 64% dos 

avaliadores afirmaram que, “certamente comprariam” ou “provavelmente comprariam” o 

iogurte (Figura 8).  

A formulação F3 com adição de 4% de farinha demostrou baixa intenção de compra, 

visto que 30% dos provadores afirmaram que “certamente não compraria” ou “provavelmente 

compraria” e 26% afirmaram que “talvez comprasse/talvez não comprasse” o iogurte (Figura 

8). 
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Já a formulação F4, acrescida com 6% de farinha, foi a que demostrou menor intenção 

de compra, onde 36% dos avaliadores afirmaram que “Provavelmente não compraria” (Figura 

8). Esta menor intenção de compra pode estar relacionado a menor nota obtida pelos atributos 

sabor e textura (Tabela 8) que implicaram em uma menor avaliação para a impressão global 

(Tabela 8) e, consequentemente, para uma menor intenção de compra entre os avaliadores 

(Figura 8). Alguns julgadores relataram sentir um farelo residual e um sabor mais pronunciado 

para a formulação F4.  

Portanto, é possível constatar que a adição de 2% de farinha da casca de maracujá do 

mato na fortificação de iogurtes não interferiu negativamente na aceitabilidade e intenção de 

compra do produto, demostrando ser viável o desenvolvimento deste novo produto, embora 

estudos visando aperfeiçoar  as formulações com maiores concentrações de farinha obtida das 

cascas do maracujá do mato sejam necessárias para aprimorar  os resultados obtidos na análise  

sensorial desta pesquisa, principalmente com relação aos atributos de sabor , textura, impressão 

global e intenção de compra.   

 

5.7.3 Familiaridade dos consumidores com o maracujá do mato  

 

O levantamento das informações sobre o conhecimento do maracujá do mato foi 

realizado visando mapear o conhecimento e a familiaridade dos provadores com relação ao 

fruto do maracujá do mato. Na Figura 9 é possível verificar o percentual de familiaridade dos 

provadores com a fruta in natura utilizada nesta pesquisa.  

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 
 

Figura 9 - Levantamento de informações sobre o conhecimento do maracujá do mato 

in natura pelos provadores. 

 

Fonte: Autora, 2022 

 

Ao serem questionados sobre o fator de conhecer ou não o “fruto in natura do maracujá 

do mato” observou-se que, 60% dos provadores confirmaram conhecer este fruto, enquanto que 

40% dos entrevistados relataram não conhecer o maracujá do mato. Com relação ao hábito de 

consumir este fruto in natura, 26% dos entrevistados, relataram não possuir o hábito de 

consumi-lo e 74% dos participantes afirmaram possuir o habito de consumi-lo diariamente ou 

ocasionalmente. Já em relação ao hábito de consumir algum produto com maracujá do mato, 

apenas 30% responderam ter este costume (Figura 9). 

 Os resultados obtidos demostram que o consumo e familiaridade com relação ao 

maracujá do mato in natura e/ou adicionado em alguma matriz alimentícia, ainda é considerado 

relativamente moderado, visto que mais de 1/3 dos provadores não conhecem este fruto, o que 

evidencia um possível mercado potencial para esta matriz alimentícia in natura e/ou 

incorporado em algum alimento, como por exemplo, em iogurte.  

 

 

6. CONCLUSÃO  

 

Diante dos resultados analisados, é possível constatar que, a farinha obtida da casca do 

maracujá do mato apresentou teores consideráveis de macro e microelementos, sendo uma 
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alternativa viável para o enriquecimento em matrizes alimentícias, como o iogurte. O iogurte 

enriquecido com 2% de farinha das cascas do maracujá do mato (F2) apresentou aumentos 

significativos nos teores fibras, proteínas e de minerais. Além disso, essa formulação teve uma 

melhor aceitação sensorial, contribuindo assim, para o consumo integral do maracujá do mato 

com consequente melhoramento da nutrição da população e também condicionando uma 

melhor comercialização local do fruto, potencializando a economia dos pequenos agricultores.  
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8. APÊNDICES  

 

APÊNDICE A 

 

 

AVALIAÇAO SENSORIAL DE IOGURTE ENRIQUECIDO COM CASCA DE 

MARACUJÁ DO MATO (PASSIFLORA CINCINNATA MAST.) 

NOME________________________________________ DATA___IDADE____ 

 

Você está recebendo quatro amostras codificadas de iogurte enriquecido com casca de maracujá 

do mato (Passiflora cincinnata Mast.). Por favor, avalie cada amostra da esquerda para a direita, 

e utilizando a escala abaixo, indique o número correspondente à resposta que expresse o quanto 

você gostou ou desgostou de cada amostra em relação à COR, AROMA, SABOR TEXTURA, 

IMPRESSÃO GLOBAL. Entre uma amostra e outra, aguarde 30 segundos. 

 

 

AMOSTRA 

 

 COR 

 

AROMA 

 

SABOR 

 

TEXTURA 

 

IMPRESSÃO 

GLOBAL 
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9 – Gostei muitíssimo  

8 – Gostei muito  

7 – Gostei moderadamente  

6 – Gostei ligeiramente  

5 – Nem gostei/ nem desgostei  

4 – Desgostei ligeiramente 

3 – Desgostei moderadamente 

2 – Desgostei muito 

1 – Desgostei muitíssimo. 

 

 

APÊNDICE B 

 

Agora com base em sua opinião sobre cada amostra, indique, utilizando a escala abaixo, sua 

atitude caso você encontrasse cada uma das amostras a venda. Se eu encontrar a amostra de 

iogurte enriquecido com casca de maracujá do mato (Passiflora cincinnata Mast.) à venda eu: 

 

5- Certamente compraria.                             

4- Possivelmente compraria.                         

3- Talvez comprasse/ talvez não.                  

2- Possivelmente não compraria.                  

1- Certamente não compraria. 

 

 

                Amostra     Intenção de compra 

  

  

  

  

 

 

1. Você conhece a fruta maracujá do mato? 

(  ) Sim 
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(  ) Não 

2.  Você possui o costume de consumir essa fruta?  

(  ) Sim 

(  ) Às vezes  

(  ) Não 

3. Já consumiu algum produto com maracujá do mato? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

 

 

APÊNDICE C  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Título do projeto: DESENVOLVIMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE IOGURTE 

ENRIQUECIDO COM SUBPRODUTOS DO MARACUJÁ DO MATO (Cucumis melo L. 

var. reticulatus).) 

Pesquisadora responsável: João Paulo Natalino de Sá  

Número do CAAE:  

 

Convidamos você ____________________________________, para participar como 

voluntário (a) da pesquisa: Desenvolvimento e caracterização de iogurte enriquecido com 

subprodutos do maracujá do mato (Cucumis melo L. var. reticulatus).)Esta pesquisa é da 

responsabilidade do pesquisador  JOÃO PAULO NATALINO DE SÁ (Endereço: Av. Vinte e 

Seis de Setembro, 1126 - Nova Esperança, Nossa Sra. da Glória - SE, 49680-000), e-mail: 

jpsadesa@academico.ufs.br, Fone: (79) 999611217, inclusive para ligações a cobrar).  

 

Você será esclarecido (a) sobre qualquer dúvida com o responsável por esta pesquisa. Apenas 

quando todos os esclarecimentos forem dados e você concorde com a realização do estudo, 

pedimos que rubrique as folhas e assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma 

via deste termo lhe será entregue para que seus pais ou responsável possam guarda-la e a outra 

ficará com o pesquisador responsável. 

 

Você estará livre para decidir participar ou recusar-se. Caso não aceite participar, não haverá 

nenhum problema, desistir é um direito seu. Para participar deste estudo, você deverá autorizar 

e assinar um Termo de Consentimento, podendo retirar esse consentimento ou interromper a 

sua participação em qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo.  

 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 
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Justificativa e objetivos: Há um interesse crescente em todo mundo por produtos alimentícios 

saudáveis, nutritivos e inovadores. As partes não convencionais dos alimentos, como cascas, 

sementes e talos, geralmente contêm nutrientes em quantidade semelhante ou maior que a 

própria polpa. As sementes do melão Cantaloupe (Cucumis melo L. var. reticulatus)) têm 

demonstrado ser uma importante fonte de proteínas, lipídios, fibras, vitaminas e cálcio. Assim, 

o objetivo deste trabalho será elaborar iogurte suplementado com diferentes concentrações da 

farinha de semente de melão e avaliar o produto do ponto de vista físico-químico, 

microbiológico e sensorial. Portanto, a execução deste projeto permitirá introduzir no mercado 

alimentício do alto sertão sergipano um novo produto com inovações tecnológicas benéficas a 

saúde populacional que estão em busca de alimentos cada vez mais nutritivos, atraentes e 

saudáveis. 

 

Procedimentos: Participando do estudo você está́ sendo convidado a: degustar amostra de 

iogurte suplementado com diferentes concentrações da farinha de semente de melão e em 

seguida, preencher uma ficha de avaliação sensorial demonstrando o quanto gostou ou 

desgostou das mesmas. Observação: A degustação é rápido, sendo possível realizá-la em menos 

de 5 min. Cabe ressaltar que o tempo gasto na degustação e preenchimento da ficha é livre e 

individual, dependerá do desempenho do participante. Além disso, as amostras foram 

elaboradas seguindo procedimentos de Boas Práticas a fim de garantir as condições higiênico-

sanitárias conforme RDC 216 e só estão disponíveis para avaliação sensorial após ter passado 

pelo procedimento de análise microbiológica que apresentasse dentro dos padrões 

microbiológicos vigentes.  

 

Desconfortos e riscos: Esta pesquisa risco mínimo de constrangimento e desconforto em não 

querer degustar o produto. Pode haver rejeição do mesmo. Além disso, pode ocorrer algum 

desconforto abdominal caso o indivíduo seja intolerante a lactose. 

 

Benefícios: Contribuição para verificação da aceitação de amostra de iogurte suplementado 

com diferentes concentrações da farinha de semente de melão, que pode servir como seleção 

da melhor formulação e consequentemente, demanda de produção do produto na região.  

 

Acompanhamento e assistência: Após o encerramento ou interrupção da pesquisa, o 

participante poderá procurar pelo pesquisador, via e-mail, para esclarecimento. Não serão 

necessárias intervenções médicas, pedagógicas, nutricionais, psicológicas, fisioterápicas, 

fonoaudiológicas ou outras.  

 

Sigilo e privacidade: Você tem a garantia de que sua identidade será mantida em sigilo e 

nenhuma informação será dada a outras pessoas que não façam parte da equipe de 

pesquisadores.  

 

Ressarcimento e Indenização: Esta pesquisa não realizará ressarcimento de qualquer despesa 

ao participante, uma vez que o participante não terá qualquer custo em participar da pesquisa 

visto que o pesquisador fará a degustação no IFS, onde encontra-se os participantes da pesquisa. 

Caso o participante passe mal com a ingestão do produto, pelo desconhecimento de ser 

intolerante a lactose, o mesmo será indenizado.  
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As informações desta pesquisa serão confidenciais e serão divulgadas apenas em 

eventos ou publicações científicas, não havendo identificação dos voluntários, a não ser entre 

os responsáveis pelo estudo, sendo assegurado o sigilo sobre a sua participação. Os dados 

coletados nesta pesquisa (ficha de avaliação sensorial), ficarão armazenados em pastas de 

arquivo, sob a responsabilidade do pesquisador João Paulo Natalino de Sá, no endereço acima 

informado, pelo período de mínimo 5 anos, após o término da pesquisa.  

 

Em caso de dúvidas, denúncias ou reclamações podem também ser enviada para o 

Comitê de Ética em pesquisa - Universidade Federal de Sergipe (CEP-UFS) Rua Cláudio 

Batista S/N- Centro de pesquisas Biomédicas -Bairro Sanatório CEP: 49060-100 Aracaju –SE/ 

Fone:(79) 3194-7208 e-mail: cephu@ufs.br 

 

Responsabilidade do Pesquisador:  

Asseguro ter cumprido as exigências da resolução 466/2012 CNS/MS e complementares na 

elaboração do protocolo e na obtenção deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Asseguro, também, ter explicado e fornecido uma via deste documento ao participante. Informo 

que o estudo foi aprovado pelo CEP perante o qual o projeto foi apresentado. Comprometo-me 

a utilizar o material e os dados obtidos nesta pesquisa exclusivamente para as finalidades 

previstas neste documento ou conforme o consentimento dado pelo participante. 

 

Informo, ainda, que a sua participação na pesquisa é voluntária, não incorrerá em custos 

pessoais, e não será fornecido nenhum tipo de auxílio financeiro ou pagamento por essa 

participação. Entretanto, está garantido indenização aos participantes da pesquisa que vierem a 

sofrer qualquer tipo de dano resultante da participação na pesquisa, e está garantido o 

ressarcimento por eventuais gastos para você participar da pesquisa. 

 

Consentimento livre e esclarecido: 

Após ter sido esclarecido sobre a natureza da pesquisa, seus objetivos, métodos, benefícios 

previstos, potenciais riscos e o incômodo que esta possa acarretar, aceito participar (caso você 

aceite participar, por favor, clica em “sim”): 

 

( ) Sim. 

( ) Não (você será direcionado à página final do questionário)  

 

 

 ___________________________________________________ 

 (Assinatura do pesquisador) 
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