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RESUMO 

O presente trabalho teve como objetivo extrair e caracterizar a fração lipídica da semente do 

maracujá do mato (Passiflora cinncinata Mast.) para produção de um perfume sólido. O 

maracujá do mato in natura foi obtido de um pequeno produtor da região do Alto Sertão 

Sergipano. O trabalho, para a extração do óleo, utilizou-se a secagem natural, a qual foi 

conduzida a uma temperatura de 37ºC por um período de 240 minutos, a uma umidade relativa 

de 50%. No processo de construção da curva de secagem, as amostras foram secas em estufa a 

vácuo a 105º C por 24 horas e pesadas varias vezes para obtenção da curva do comportamento 

de secagem, obtendo-se a curva que expõe a perda de massa em função do tempo, originado do 

processo da secagem. A partir do método Bligh & Dyer (1959) de extração a frio, obteve-se um 

rendimento de 13,5% de óleo da semente do maracujá do mato. O óleo obtido alcançou valores 

significativos em seus perfis de ésteres metílicos de ácidos graxos, com destaque para os ácidos 

oleico (C18:1) com 75,48%; e o ácido linoleico (C18:2) com 11,25%. De forma que a sua 

aplicabilidade em um perfume sólido têm características predominantes para as indústrias de 

cosméticos. Considerando a boa estabilidade térmica, propões que este estudo possa ser 

ampliado futuramente em direção a implementação em escala industrial. 
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1. INTRODUÇÃO 

 A economia brasileira é alicerçada na produção agrícola de diversas culturas, devido à 

combinação de solos férteis e clima favorável, o que possibilita fonte de renda à agricultura 

familiar. Além disso o país, destaca se como referência mundial na produção de gêneros 

alimentícios. 

 A fruticultura é um dos segmentos nacionais que mais se destaca economicamente e 

continua em plena evolução tanto na produção de frutas in natura, como na industrialização de 

polpas, sucos e néctares. A cadeia de produção do maracujá amarelo (Passiflora edulis f. 

flavicarpa), por exemplo, é uma atividade bastante expressiva e contribui para o 

desenvolvimento socioeconômico da região nordeste. A estrutura de cultivo desta fruta está 

bem sistematizada e pode servir como referência para o plantio de outras variedades de interesse 

agroindustrial, a exemplo do maracujá do mato. 

 O maracujá cincinnata, maracujá mochila ou maracujá do mato (Passiflora cincinnata 

Mast.) pode ser encontrado em abundância nos estados de Goiás, Minas Gerais e Bahia. 

Comercializado na entressafra do maracujá amarelo, apresenta-se como uma excelente opção 

de renda para os pequenos agricultores, uma vez que se trata de uma espécie adaptada às 

condições locais de cultivo, por se tratar de uma fruta nativa (OLIVEIRA JÚNIOR et al., 2010). 

O maracujá do mato é uma espécie cuja ocorrência é frequente e espontânea na região semiárida 

do nordeste brasileiro, onde sua exploração ocorre basicamente de forma extrativista 

(ARAÚJO, 2002). 

 A semente do maracujá do mato destaca-se como fonte potencial para extração de óleo 

com propriedades aplicáveis nas indústrias farmacêutica, cosmética e alimentícia. Apesar da 

maioria das pesquisas científicas dedicadas aos maracujazeiros serem direcionadas as espécies 

cultivadas, como a Passiflora edulis, (ARAÚJO, 2007).  

 A determinação da viabilidade tecnológica deste fruto é, portanto, fundamental para o 

desenvolvimento de novos produtos, explorando a vegetação nativa e aumentando a 

possibilidade de utilização dos resíduos gerados pelo setor agroindustrial de forma sustentável. 

 Os óleos extraídos de matérias-primas vegetais, como sementes e grãos, apresentam 

grande importância para diversos ramos da indústria. Podem ser empregados na produção de 

alimentos e apresentam crescente uso no setor farmacêutico, principalmente na fabricação de 

cosméticos, devido às suas propriedades funcionais comprovadas cientificamente (RAMOS, 

2017).  
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Dentro deste contexto, este projeto visou obter o óleo da semente de maracujá do mato 

cultivado em propriedades rurais do Alto Sertão Sergipano, como proposta de desenvolvimento 

de novas vertentes para o agricultor familiar local, colaborando para ampliação das dimensões 

econômicas e socioculturais. 

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

Extrair e caracterizar a fração lipídica da semente do maracujá do mato (Passiflora 

cinncinata Mast.) para produção de um perfume sólido. 

2.2 Objetivos específicos 

 Obter a fração lipídica da semente do maracujá do mato (Passiflora cinncinata Mast.);  

 Caracterizar a fração lipídica;  

 Avaliar a aplicabilidade da fração lipídica em um perfume sólido. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 Cadeia produtiva do maracujá 

O Brasil é atualmente o maior produtor mundial de maracujá, produzindo por ano um 

milhão de toneladas da fruta. A produtividade alcançada, no entanto, é considerada baixa, com 

média de 14 toneladas/ha/ano. Quando o produtor adota cultivares melhoradas geneticamente 

e tecnologias adequadas ao sistema de produção, a produtividade pode ultrapassar 50 

toneladas/ha/ano. O maracujá é uma excelente alternativa para geração de emprego e renda no 

campo e na cidade. A demanda comercial por frutos in natura e produtos processados é 

crescente no país, que é o maior consumidor mundial dessa fruta (CALDAS, 2017). 

A família Passifloraceae apresenta cerca de 600 espécies largamente distribuídas pelos 

trópicos, a maioria destas procedentes da América Tropical (OLIVEIRA et al., 2005). Com 150 

espécies nativas, o Brasil é considerado o principal centro de dispersão e o que abriga a maior 

diversidade de passifloráceas. Mais de 50 espécies são cultivadas ou apresentam potencial 

comercial, devido às qualidades nutricionais de seus frutos e propriedades farmacêuticas de seu 

suco, casca e sementes (FERREIRA, 2005). 

A palavra maracujá é uma designação indígena, de origem tupi, e significa “alimento 

em forma de cuia”. O gênero economicamente mais importante é o Passiflora, o qual possui 

129 espécies conhecidas nativas do Brasil, das quais 83 são endêmicas, podendo ser utilizadas 

como alimento, remédios e ornamento (CERVI et al., 2010). 

O maracujazeiro é uma planta trepadeira de grande porte, semilenhosa, vigorosa e de 

crescimento rápido. A fruta é processada para fabricação de suco integral, possui alto valor 

nutritivo e excelentes características organolépticas. A polpa pode ser, ainda, utilizada na 

preparação de sorvetes, vinhos, licores ou doces. A casca de maracujá é considerada resíduo 

industrial, assim como as sementes. Das sementes pode ser extraído o óleo para aproveitamento 

industrial. As sementes podem ser boas fontes de carboidratos, proteínas e minerais. O albedo 

da casca (parte branca) é rico em pectina, niacina (vitamina B3), ferro, cálcio, fósforo e fibra 

(SANTOS, 2016). 

As cascas e as sementes de maracujá, provenientes do processo de corte e extração da 

fruta para obtenção do suco, são, ainda, em grande parte, descartadas e representam cerca de 

40% do peso total do fruto. Como este descarte representa inúmeras toneladas, agregar valor a 

esses subprodutos é de interesse econômico, científico e tecnológico (FERRARI et al., 2004). 
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O percentual de óleo na semente de maracujá alcança cerca de 25,7% do peso do farelo 

seco obtido e possui elevado teor de ácidos graxos insaturados. Tem um bom potencial para 

aproveitamento tanto na alimentação humana e animal, como em uso para indústria de 

cosméticos (SANTOS, 2016). 

3.. Maracujá do mato 

Tendências de mercado como o consumo de produtos naturais e de sabor exótico tornam 

o maracujá do mato (Passiflora cincinnata Mast.) uma alternativa de cultivo para a agricultura 

familiar, capaz de produzir bem no ambiente quente e seco (Figura 1). A fruta tem potencial 

para se valorizar no mercado, principalmente se integrada às atividades de pequenas indústrias 

de beneficiamento e processamento de doces, geleias, mousses e sucos (ARAÚJO, 2011; 

MORAIS et al., 2017). 

 

Figura 1. Maracujá do mato. Fonte: Birolo (2017). 

 É uma espécie polimorfa, de frutos de forma e tamanho variável e distribuição ampla 

no Brasil (OLIVEIRA et al., 2005). Essa espécie tem sido utilizada por populações tradicionais 

para fins nutricionais, ornamentais e medicinais (ZUCARELLI, 2007). Também apresenta 

resistência a patógenos sistêmicos que afetam outras espécies de Passiflora (OLIVEIRA et al., 

2005). 

O maracujá do mato ou maracujá da caatinga têm vantagens em comparação as espécies 

comerciais de maracujá azedo, pois são mais resistentes à falta de água. Ele apresenta um ciclo 

produtivo mais longo, o que significa que a planta vive e produz por mais tempo no campo, o 

maracujá do mato tem maior tolerância à fusariose, uma das principais doenças que ataca o 

maracujazeiro azedo (ONB, 2016). 

Sua casca é verdosa e sua polpa branca, onde são armazenada as sementes. O sabor da 

polpa é mais marcante em termos de doçura, mas também de acidez, do que o maracujá comum, 

além de ser muito aromático. Sua flor é belíssima e muito delicada, além de exalar um aroma 

adocicado que atrai as abelhas (FERRARI et al., 2004). 
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3.3 Óleo de maracujá 

As sementes do maracujá são parte do resíduo gerado no processamento agroindustrial 

e possuem elevado teor de óleo em sua composição. O óleo de semente de maracujá é composto 

predominantemente de ácidos graxos insaturados, principalmente oleico e linoleico, 

considerados de alto valor nutricional e tecnológico. Com base nestas evidências, diversos 

estudos têm sugerido forte potencial para aplicação desse óleo na indústria alimentícia, 

farmacêutica, cosmética e energética (FERRARI et al., 2004; LOPES et al., 2010; 

MALACRIDA; JORGE, 2012). 

Além da rica composição em ácidos graxos insaturados, o rendimento do processamento 

do óleo pode atingir em torno de 25,7 % do peso do farelo seco obtido (BENEVIDES, 2009). 

Segundo Tocchini (1994), essas sementes podem ser ótimas fontes de proteínas, óleos, 

carboidratos e minerais, apesar de possuírem alto teor de lignina e celulose que podem limitar 

seu uso na alimentação animal. 

Determinados tipos de óleos são muito instáveis, não suportando aumentos de 

temperatura. Neste caso, utilizam-se solventes orgânicos para sua extração, tais como hexano, 

benzeno, metanol, etanol, propanol, acetona, pentano e diversos solventes clorados, sendo que, 

geralmente tem-se preferência por solventes apolares ((FILIPPIS, 2001; FÜLLER, 2008). 

O método Bligh & Dyer é muito tradicional para extrair frações lipídicas em alimentos 

e ingredientes alimentícios (HYVÖNEN, 1996; XIAO et al., 2012). Esta técnica apresenta 

vantagens tais como a extração de todas as classes de lipídios sem aquecimento e equipamentos 

sofisticados (UNDELAND et al., 1998). 

A extração por solvente é uma operação de transferência de massa amplamente utilizada 

na indústria de alimentos para retirar o óleo de sementes oleaginosas. Após terem seu tamanho 

reduzido, estas sementes são colocadas em contato com o solvente, de maneira que ocorra a 

transferência do óleo da fase sólida para a fase líquida (PERRY, 2008). 

3.4 Caracterização físico-química do óleo de maracujá 

Os óleos vegetais constituem-se predominantemente por triacilgliceróis, 

frequentemente ricos em ácidos graxos poli-insaturados. Também estão presentes alguns 

lipídeos formados durante o processamento, como mono- e diacilgliceróis e ácidos graxos 

livres. Além disso, os óleos vegetais contêm pequenas quantidades de esteróis, tocoferóis, 

compostos fenólicos, pigmentos (carotenoides e clorofilas) e metais de transição como ferro e 

cobre (CHAIYASIT, 2007). 
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O óleo da semente de maracujá possui coloração amarela, sabor agradável e odor suave, 

com as seguintes características físico-químicas: médio índice de saponificação e baixa 

estabilidade, sendo suscetível a rancidez oxidativa devido ao grande conteúdo de ácido 

linoleico. O óleo da semente de maracujá ainda pode ser utilizado para fabricação de sabonetes, 

tintas, vernizes e, após refinação ou hidrogenação, para fins comestíveis (MEDINA et al., 

1980). 

Segundo Leonel et al. (2000), as sementes do maracujá são consideradas boas fontes de 

ácidos graxos essenciais que podem ser utilizados nas indústrias alimentícias e cosméticas. O 

ácido linoleico (ω-6) é um dos principais ácidos graxos do óleo da semente de maracujá (cerca 

de 55-66%), seguido pelo ácido oleico (18-20%) e do ácido palmítico (10-14%). Já o ácido 

linolênico (ω-3) é encontrado em menor quantidade (0,8-1%). 

Todos os óleos e gorduras possuem uma resistência à oxidação, que é lenta até que essa 

resistência seja superada, ponto em que há aumento da taxa de oxidação tornando-se muito 

rápida. O período de tempo anterior a essa aceleração é a medida da resistência de um óleo à 

oxidação e é comumente referido como período de indução (AOCS, 2003). 

3.4.1 Método Rancimat 

O método Rancimat consiste em uma oxidação forçada e acelerada, que transporta os 

compostos voláteis oxidados de uma amostra, com fluxo de ar com vazão constante. Esta 

amostra é aquecida em temperatura constante, geralmente entre 100º C e 120 °C. Os vapores 

resultantes da oxidação misturados com o ar forçado são dissolvidos em água deionizada, onde 

está imerso um sensor de condutividade. Este sensor, por sua vez, detecta a variação da 

condutividade na água deionizada, causada pela absorção do ácido carboxílico (JAIN; 

SHARMA, 2010). 

Os dados dessa medição dão lugar aos pontos que formam a curva de oxidação em 

função do tempo. A partir dessa curva é possível obter o período de indução (IP, Indution 

Period) da amostra. Isto é feito a partir da determinação do ponto de inflexão da curva de 

condutividade da água deionizada, que pode ser obtido pela interseção entre duas retas 

tangentes, traçadas a partir das duas extremidades das curvas (JAIN; SHARMA, 2010). 

Muitos desses compostos são ácidos de baixo peso molecular, que mudam a 

condutividade da água, a qual é medida continuamente. O ponto final baseado no tempo pode 

ser determinado por um computador que calcula o máximo da segunda derivativa em relação 
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ao tempo, ou por um algoritmo da inclinação. Este método é geralmente aplicável a todos os 

óleos e gorduras (AOCS, 2003). 

Dentre os procedimentos para a caracterização físico-química de óleos vegetais, são 

realizadas a análise termogravimétrica e a identificação de ácidos graxos. 

3.4.2 Análise termogravimétrica 

 A análise térmica é um termo que abrange um grupo de técnicas nas quais uma 

propriedade física ou química de uma substância, ou de seus produtos de reação, é monitorada 

em função do tempo ou temperatura, enquanto a temperatura da amostra, sob uma atmosfera 

específica, é submetida a uma programação controlada. 

 Neste método são obtidas informações de variação da massa, estabilidade térmica, água 

livre e água ligada, pureza, ponto de fusão, ponto de ebulição, calor de transição, calor 

específico, diagramas de fase, cinética da reação, estudos de catalisadores e transições vítreas 

(SEYE et al., 2003). 

 A termogravimetria (TG) é uma técnica na qual a massa de uma substância é medida 

em função da temperatura, a substância é submetida a uma programação controlada de 

temperatura. As mudanças de massa ocorrem devido a interação com atmosfera, vaporização e 

decomposição (LEIVA et al.,2006).  

3.4.3 Análise de ácidos graxos 

 Os ácidos graxos, também conhecido como gorduras, são substâncias que fazem parte 

das moléculas de lipídios, que são compostos orgânicos encontrados em tecidos do corpo 

humano como nas células de gordura e também nas membranas celulares. Os lipídeos podem 

ser classificados em lipídeos compostos, formados basicamente por moléculas de glicerol e de 

ácidos graxos (ligados ou não a aminoálcoois) ou lipídeos simples, que não produzem ácidos 

graxos após o processo de hidrólise (COSTA; NASCIUTTI, 2015). 

 O ácido oleico está presente na epiderme, o qual protege e faz parte da barreira da pele, 

evitando a sua desidratação por perda de água transepidérmica. Sua solidificação ocorre com o 

abaixamento da temperatura, sendo que se torna sólido na temperatura de 14°C a 16ºC, o ácido 

oléico e insolúvel em água e solúvel em solventes orgânicos e óleos vegetais. Quando exposto 

ao ar ou ao calor se torna amarelo e rançoso, como em gorduras animais (FIB,2018). 

 A determinação dos ácidos graxos pode ser feita através de cromatografia gasosa, onde 

é realizada a extração dos ésteres dos ácidos graxos, que são analisados e determinados pelo 



 

8 

cromatógrafo gasoso (VOLKMANN,2017). A cromatografia é um método físico-químico de 

separação dos componentes de uma mistura, realizada através da distribuição destes 

componentes entre duas fases que estão em contato íntimo. 

 Uma das fases permanece estacionária (denominada fase estacionária, FE) enquanto a 

outra move-se através dela (denominada fase móvel, FM). Separação de misturas por interação 

diferencial dos seus componentes entre a FE (líquido ou sólido) e a FM (líquido ou gás) 

(MORAES,2011). Um dos grandes diferenciais da cromatografia frente às outras técnicas 

analíticas é que o limite de detecção obtido por esta pode ser cerca de 100 a 1000 vezes menor 

do que aquele obtido por outros métodos de separação (PENTEADO; MAGALHÃES; 

MASINI, 2008). 

3.5 Aplicações agroindustriais do óleo de maracujá 

Segundo Trentin (2001), a agroindústria é uma das principais geradoras de empregos 

diretos e indiretos por unidade de capital investido. Dados recentes do Departamento 

Econômico do BNDES e do IBGE mostram claramente esta característica no caso brasileiro, 

onde, para cada milhão de dólar investido, os empreendimentos agropecuários e agroindustriais 

chegam a gerar 118 a 182 empregos, cerca de 80% a mais de que os investimentos em um 

segmento tradicionalmente intenso em ocupação de mão-de-obra, como o setor comercial. 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a agroindústria 

brasileira obteve em 2010 um crescimento de 4,7%, sendo o maior dentro dos setores associados 

à agricultura com maior peso na agroindústria. O maracujá é uma fruta que apresenta uma gama 

de funcionalidades ao seu uso, o que acarreta na produção de toneladas de resíduos que muitas 

vezes não têm um destino apropriado (COSTA FILHO, 2015). 

Tradicionalmente, os óleos vegetais são empregados em diferentes setores da indústria 

de transformação: química, alimentos, cosméticos e fármacos. Os óleos vegetais contêm ácidos 

graxos essenciais, vitaminas e minerais, além de compostos fenólicos bioativos. Esses 

compostos são metabólitos secundários presentes nos vegetais e descritos como substâncias 

protetoras de estresse oxidativo (LIMA; PONTES, 2011).  

O óleo produzido a partir dessa matéria-prima tem propriedade hidratante e pode ser 

incorporado em cosméticos como shampoos, cremes e sabonetes (GANDA, 2010). No 

processamento do suco de maracujá, as cascas e as sementes são os principais coprodutos 

resultantes, que correspondem a aproximadamente 70% do peso do fruto. Geralmente o 

subproduto não é aproveitado, tornando-se assim um problema de resíduo industrial 
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(OLIVEIRA; REGIS; REZENDE, 2011). A casca constitui cerca de 60% e a semente de 10 % 

do peso total do fruto (FERRARI et al., 2004). Por estes coprodutos representarem quantidades 

expressivas, é de interesse tecnológico, econômico e científico e agregar valores aos mesmos.  

Devido à 10% do resíduo gerado por safra ser constituído por sementes é considerando 

um rendimento de extração do óleo de 20 a 25%, tem-se uma possibilidade de produção de óleo 

de semente de maracujá por safra, no Brasil, de 840.000, possibilita movimentar mais de R$ 

10,9 milhões (REIS, 2006). Os óleos essenciais são utilizados como matérias-primas nas áreas 

de cosmética, farmacologia, fitoterapia e, sobretudo na perfumaria, em aromas e na 

aromaterapia (MAIA, 2007). 

3.5.1 Perfume sólido 

A indústria de cosméticos é extremamente importante dentro da economia de grande 

parte dos países mais desenvolvidos, dentre os quais se inclui o Brasil, contribuindo para a 

geração de empregos e a redução de desigualdades regionais, por meio da exploração 

sustentável de várias espécies do nosso bioma, especialmente na Amazônia. A sociedade vem 

exigindo a adoção de tecnologias de produção limpas, econômicas e ambientalmente corretas 

que, por sua vez, requerem um enorme e entusiástico esforço de estudantes, professores, 

pesquisadores e engenheiros, na Universidade e na Indústria, na busca de ingredientes 

diferenciados, naturais e competitivos e de processos de formulação inovadores 

(GALEMBECK; CSORDAS, 2010). 

Os perfumes sólidos são combinações entre ceras, óleos e fragrâncias concentradas em 

embalagens compactas que podem simplesmente ser transportadas com segurança e muita 

praticidade.  Acredita-se que os antigos egípcios usavam perfumes feitos com cera em seus 

rituais diários de higiene pessoal e beleza, ou seja, eles estão aí fazendo o que as colônias e 

perfumes tradicionais fazem há anos, mas com algumas diferenças significativas (REZENDE, 

2011). O perfume sólido é uma forma antiga e natural de se perfumar, livre de álcool. Com os 

perfumes sólidos, há um maior controle e menor desperdício em comparação aos perfumes em 

spray. Os perfumes sólidos são 100% naturais e possuem fixação de até 06 horas na pele. Pode 

ser elaborado com cera de abelha, óleos vegetais e essências naturais (MUNHOZ, 2019). 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 A secagem das sementes foi realizada em uma área com bastante exposição ao sol, por 

se tratar de uma secagem natural, as sementes foram distruidas em peneiras e exposta a radiação 

solar. A extração do óleo foi conduzida no Laboratório de Alimentos do Campus Sertão da 

Universidade Federal de Sergipe. As análises de estabilidade oxidativa, estabilidade térmica 

foram realizadas no Laboratório de Tecnologias Alternativas (LTA) do Núcleo de Graduação 

em Engenharia de Petróleo (NUPETRO). A análise qualitativa dos ésteres metílicos foi 

realizada no Laboratório de Análises Cromatográficas (LAC) do Departamento de Química do 

Campus em São Cristóvão da Universidade Federal de Sergipe. 

4.1 Material 

 O maracujá do mato in natura foi obtido de um pequeno produtor da região do Alto 

Sertão Sergipano, localizado no município de Feira Nova. Os frutos foram selecionados no 

momento da colheita. Após colhidos, foi conduzida a etapa de limpeza, que consistiu em uma 

pré-lavagem com água potável para retirada de sujidades grosseiras. Os frutos lavados foram 

sanitizados em solução de cloro a 100 mg.Kg-1 por 10 minutos. Conduziu-se um novo enxágue 

em água potável corrente para remoção do cloro residual. Para o despolpamento, os frutos foram 

cortados e a polpa foi manualmente separada das sementes utilizando-se uma peneira. As 

sementes foram lavadas em água corrente para remoção do arilo. Depois da lavagem, as 

sementes foram espalhadas em peneira de malha de aço e distribuídas em camadas de forma a 

facilitar o processo de secagem. 

4.2 Secagem 

As sementes foram distribuídas em peneiras formando uma camada, assim, possibilita 

a passagem do ar por um maior número de sementes (Figura 2). As sementes foram submetidas 

a um processo de secagem solar direta para remoção da umidade por 240 minutos a uma 

temperatura média de 37 °C e umidade relativa do ar média de 50 %.  
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Figura 2. Sementes de maracujá do mato (Passiflora cincinnata Mast.) submetidas à secagem 

solar. 

4.3 Cinética de secagem 

 Para a determinação da curva de secagem e ajuste do modelo, foram coletadas amostras 

das sementes a cada 30 minutos, desde o tempo zero (início da secagem), até o tempo final (240 

minutos). Os teores de umidade foram determinados em estufa a 105 ± 1 °C, durante 24 horas, 

em três repetições, até massa constante. A curva de secagem foi construída por meio da 

determinação dos valores da razão da umidade adimensional (Y) versus o tempo de secagem 

(Equação 1) (CRANK, 1975; PARK; YADO; BROD, 2001; SILVA et al., 2016). 

𝑌 =
�̅�−𝑋𝑒𝑞

𝑋0−𝑋𝑒𝑞
      (1) 

onde: 

Y – conteúdo de umidade (valor adimensional); 

�̅� – conteúdo médio da umidade (kgágua/kgmassa seca); 

Xeq – conteúdo de umidade de equilíbrio (kgágua/kgmassa seca); 

X0 – conteúdo de umidade no instante inicial (kgágua/kgmassa seca). 

 Os dados experimentais foram ajustados ao modelo de Page (Equação 2). Para o ajuste, 

realizou-se análise de regressão não linear pelo método Quasi-Newton, empregando-se o 

programa computacional Statistica 7.0® (EUA). Como critério de seleção, para o modelo que 

melhor representou o processo de secagem, utilizou-se o coeficiente de determinação (R2). 

𝑌 = exp(−𝑘. 𝑡𝑛)     (2) 

em que: 

Y – razão de umidade do produto, adimensional; 
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k – constantes de secagem (h-1); 

n - coeficientes do modelo; 

t - tempo de secagem (h). 

4.4 Extração do óleo 

 Para a extração da fração lipídica das sementes secas de maracujá do mato, empregou-

se o método Bligh & Dyer (1959), que consiste em extrair lipídios a frio a partir de uma mistura 

de clorofórmio, metanol e água. Neste método, a amostra é homogeneizada juntamente com 

metanol, clorofórmio e água para obtenção de uma única fase. Posteriormente, uma nova 

quantidade de clorofórmio é adicionada, provocando uma separação de duas fases, uma mais 

hidrofílica e outra, lipofílica. Os lipídios ficam dissolvidos no clorofórmio, que pode ser 

removido por evaporação (BRUM; ARRUDA; REGITANO-D´ARCE, 2009). Esta técnica foi 

adaptada em laboratório com a substituição de solventes de polaridade semelhantes aos do 

método original, como descrito a seguir. 

Foram pesados 10 g das sementes em um erlenmeyer de 250 mL e adicionaram-se 50 

mL de álcool de cereais, em substituição ao metanol, e 25 mL de hexano, em substituição ao 

clorofórmio. Adicionaram-se 10 mL de água destilada no erlenmeyer, o qual foi tampado com 

chumaço de algodão. A mistura foi homogeneizada por 02 minutos e adicionaram-se 10 mL de 

hexano. A mistura foi submetida a nova agitação por 01 minuto e posteriormente filtrada, 

utilizando-se papel de filtro quantitativo. Acrescentou-se 10 mL de hexano no resíduo tissular 

(filtro) e agitou-se por 20 minutos. Em seguida, foram adicionados 25 mL de hexano e 25 mL 

de solução de sulfato anidro 1,5%. Agitou-se a mistura por mais 02 minutos A solução com a 

amostra foi transferida para um funil de separação para obtenção da fração lipídica (Figura 3). 

 

Figura 3. Extração da fração lipídica da semente de maracujá do mato. 
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Após a separação, a fase hexanoica foi submetida a rotaevaporação, SL-126 Evaporador 

rotativo a vácuo  (SOLAB) a uma temperatura de 70 °C e pressão de 700 mm Hg. O óleo foi 

estocado em vidro âmbar sob refrigeração (5 ± 1°C) para condução das análises físico-químicas. 

4.4.1 Rendimento do óleo de semente de maracujá do mato 

 O rendimento de produção do óleo de maracujá do mato foi calculado com base na 

quantidade inicial de sementes utilizada e massa final de óleo obtido após a evaporação rotativa, 

conforme descrito na Equação 3. 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜(%) =
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎𝑑𝑜ó𝑙𝑒𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎𝑑𝑎𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒
× 100 

4.4.2 Análise qualitativa dos ésteres metílicos 

Para as análises cromatográficas, preparou-se uma solução de amostra do óleo 1000 

mg/L, partindo de solução estoque (500 mg/L). Aproximadamente 200 µl do padrão interno 

heptadecanoato de metila (25 mg/L) e aferiu-se o volume com hexano. A identificação dos 

compostos foi realizada, mediante a análise do mix de padrões dos ésteres metílicos 

palmitoleato, palmitato, oleato, linoleato e estearato.  A partir das soluções estoques com 

concentrações na faixa 1000 mg L para cada padrão. Foi preparada uma solução com a mistura 

de todos ésteres citados com concentração de 25 mg L e adicionados á solução 25 mg L de 

heptadecanoato de metila. As soluções preparadas foram analisadas por GC/MS (Shimadzu 

QP2010 Plus). Os ésteres metílicos foram analisados empregando um cromatógrafo 

gasoso/espectrômetro de massas (Shimadzu QP2010 GC/MS), utilizando hélio (99,999%) 

como gás de arraste (fluxo de 1 mL min). A injeção foi no modo split (1:50). 

 Uma coluna ZB-5MS de 60 m comprimento, 0,25 µm espessura filme foi usada para 

separar os compostos dos vapores. A fonte de ionização foi programada para operar com 

energia de ionização 70 e V, temperatura da fonte de íons 220 ºC. A programação da rampa foi 

130º C (1 min) – 15 º C min, - 220º C -6 ºC min -240º C (8 min) – 6 ºC min – 260 º C (5 min) 

e tempo de análise 25 min. O sistema operou no modo SCAN, permitido a comparação dos 

espectros obtidos com aqueles das bibliotecas Nist e Wiley, além do uso de padrões 

cromatográficos injetados nas mesmas condições que a amostra. 

4.4.3 Estabilidade oxidativa – Método Rancimat 

Para a determinação da estabilidade oxidativa do óleo, foram utilizadas as seguintes 

condições experimentais para os testes de oxidação acelerada em equipamento Rancimat 



 

14 

Metrohm (Modelo 873): massa de aproximadamente 3 g de amostra, atmosfera de O2 com fluxo 

de 10 L/h, à temperatura de 80 ºC e 110 °C, de acordo com a Norma EN 14112. 

4.4.4 Estabilidade Térmica 

 As curvas TG/DTG dinâmicas foram obtidas em um analisador térmico (SHIMADZU, 

modelo TA-60WS), visando avaliar o perfil de decomposição térmica do óleo com as seguintes 

condições instrumentais: razão de aquecimento de 10 ºC.min-1 sob intervalo de temperatura de 

25 a 800 ºC, em atmosfera de nitrogênio com fluxo de gás de 50 mL.min-1. Foram usados 

aproximadamente 10 mg de cada amostra. 

4.4.5 Aplicação tecnológica do óleo da semente do maracujá do mato para perfume sólido 

Foram pesados aproximadamente 80 g de cera de abelha com auxílio de um 

béquer e uma balança analítica. Em uma panela esmaltada, adicionou-se a cera de 

abelha e acrescentou-se 50 mL do óleo de maracujá do mato.  

 

 

A mistura foi homogeneizada em banho-maria a 70 °C por 30 minutos. 

Acrescentou-se, posteriormente, 30 mL de essência de Breu branco, a mistura foi 

acondicionada em embalagens plásticas similares às apresentadas na Figura 4. 

 

Figura 4. Embalagens plásticas. Fonte Tavares (2008). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Cinética de secagem 

O estudo da cinética de secagem visa o conhecimento do comportamento do material ao 

longo do processo de secagem. O processo de secagem de um produto, sob condições constantes 

de temperatura, umidade relativa e velocidade do ar, pode ser dividido em um período de 

velocidade constante e outro velocidade decrescente no período de taxa constante as 

transferências de calor e massa são analisadas nas superfície do material em contato com ar de 

secagem já no período de taxa decrescente as análises são baseadas nas transferências internas 

que governam a secagem (PARK et al., 2001). Na Figura 5 está disposto graficamente os dados 

do comportamento cinético da semente do maracujá do mato. 

 

Figura 5. Curva de secagem solar da semente de maracujá do mato. 

 Conforme o modelamento matemático proposto, após ajuste aos dados experimentais, 

foi possível obter um coeficiente de determinação (R²) de 0,988, sendo os valores dos 

parâmetros ajustados para o modelo de Page, respectivamente: k = 0,02254; n = 0,9685. A 

equação que descreve o modelo está apresentada abaixo: 

𝑌 = exp(−0,02254 × 𝑡0,9685) 

onde: 

Y – razão de umidade (adimensional); 

t – tempo de secagem (minutos). 
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5.2 Rendimento do óleo de semente de maracujá do mato 

 

O rendimento da fração lipídica das sementes de Passiflora cincinnata Mast. foi de 13,5%, 

confirmando-se assim a eficiência do método de extração da fração lipídica da semente do 

maracujá. Na extração do óleo da semente do maracujá obteve-se um óleo amarelo de odor e 

cor característicos (Figura 6).  

 

Figura 6. Óleo de semente de maracujá do mato. 

5.3 Ácidos graxos presentes no óleo da semente do maracujá do mato 

Os perfis de ésteres metílicos de ácidos graxos obtidos das sementes de maracujá do 

mato estão apresentados na Figura 7. Predominaram os ácidos oleico (C18:1) e o ácido linoleico 

(C18:2). O óleo de Passiflora cincinnata Mast. Apresentou o maior teor de ácido oleico.  

 

Figura 7. Perfil dos ésteres metílicos dos ácidos graxos do óleo da semente de Passiflora 

Cincinnata Mast. Ácido palmítico (C16:0); Ácido palmitoleico (C16:1); Ácido esteárico 

(C18:0); Ácido oleico (C18:1 Z-9); Ácido linoleico (C18:2)  

Assim como na Passiflora. edulis, os óleos das espécies nativas silvestres da Passiflora 

também apresentaram predominância de ácidos graxos polinsaturados, apresentado no trabalho 

(LOPES et al., 2010). A composição química do óleo de maracujá e suas propriedades físico 
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químicas estão descritas na Tabela 1. O ácido oleico é um ácido graxo essencial, o qual participa 

do metabolismo, desempenhando um papel fundamental na síntese dos hormônios. O ácido 

oléico, quando purificado e bidestilado, apresenta-se na forma líquida na temperatura ambiente, 

sendo um líquido de cor incolor a levemente amarelado. 

Tabela 1. Composição do óleo das sementes de maracujá do mato (Passiflora cincinnata 

Mast.). 

De acordo Viera (2006), no seu presente trabalho, os ácidos graxos que compõem o óleo 

das sementes do maracujá não diferiram qualitativamente entre as espécies avaliadas, mas 

diferiram quanto à proporção relativa (%) dos ácidos graxos. Para as espécies Passiflora. edulis 

e Passiflora. alata a proporção relativa dos ácidos graxos majoritários (linoléico, oléico e 

palmítico) foram semelhantes (Passiflora. edulis: linoleico 67,99%, oleico 14,54% e palmítico 

15,30%); e Passiflora. alata linoleico 63,16% ; oleico15,02%  e palmítico 18,75%) e 

divergentes de Passiflora. nítida (linoleico 35,53%, oleico 28,35% e palmítico 28,97%). 

 

5.4 Estabilidade oxidativa – Método Rancimat 

A Figura 7 apresenta o resultado do tempo de indução efetivo na amostra de óleo de 

maracujá do mato. Observou-se que houve uma maior estabilidade para o óleo de maracujá do 

mato representada pelo tempo de indução efetivo devido à sua composição química, 

principalmente pela presença do ácido oleico em torno de 75,48%, o que pode ter minimizado 

a reação de oxidação. 

Ácido graxo Concentração (mg/L) Composição (%) 

Laurato N/D - 

Palmitoleato (C16:1) N/D - 

Palmitato (C16:0) 30,20 9,85 

Oleico (C18:1) 231,46 75,48 

Linoleico (C18:2) 34,50 11,25 

Estearico (C18:0) 10,47 3,41 
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Figura 8. Estabilidade oxidativa do óleo de maracujá do mato. 

 

5.5 Estabilidade térmica 

 Na Figura 9 está apresentado o perfil de decomposição do óleo de maracujá do mato, 

sendo observada uma perda de massa a uma temperatura on set de aproximadamente 330 °C 

que pode ser atribuída à decomposição de uma única substância ou a uma mistura, com 

pequenas diferenças de massas moleculares, sendo atribuídas à volatilização e/ou combustão 

dos triglicerídeos constituintes da amostra. 

As análises TG e DTG foram utilizadas para investigar a estabilidade térmica do óleo 

de maracujá, em atmosfera ambiente. As curvas TG e DTG do óleo de maracujá mostraram 

uma discreta decomposição em torno de 200°C e duas regiões distintas de decomposição. A 

primeira delas entre 300 e 376ºC corresponde, provavelmente, à oxidação dos ácidos graxos 

insaturados presentes no óleo. A segunda região de degradação ocorreu com maior velocidade 

de decomposição do que a primeira, com alguns desdobramentos, em uma faixa de temperatura 

de 402 a 449°C da reação principal próxima a 425°C. Essa etapa pode estar associada à 

decomposição das cadeias carbônicas dos ácidos graxos (LOPES, 2009).  
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Figura 9. Comportamento térmico do óleo do maracujá do mato. 

5.6 Processamento do perfume sólido 

Por ser de baixo custo sua confecção, onde o produto poder ser comercializado 

apresentando as seguintes características como, pastoso, de cor opaca, com um aroma de 

preferência. O produto é apresentado na Figura 10 tornando-se uma alternativa atrativa para 

Agroindústria Familiar. 

 

Figura10. Perfume sólido contendo óleo de maracujá do mato. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O óleo da semente do maracujá do mato apresentou em sua composição ácidos graxos 

de cadeia insaturada, com destaque para o ácido oleico. Sugere-se assim que este pode ser 

aproveitado em vários segmentos agroindustriais e apresenta potencial para o desenvolvimento 

de produtos com valor agregado. O rendimento de extração do óleo foi de 13,5 %. Ainda que 

baixo quando comparado a outras variedades de maracujá, ressalta-se a qualidade da sua 

composição química. 

A aplicação e o desenvolvimento de novos produtos é um forte alicerce para o 

desenvolvimento da agroindústria local. A utilização do óleo da semente de maracujá do mato 

em um perfume sólido, como forma de reaproveitamento de resíduos agroindustriais, mostrou-

se oportuna, uma vez que o óleo apresentou alta estabilidade térmica e oxidativa, o que sugere 

que as características sensoriais do perfume serão mantidas durante a sua vida útil. 

7. RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

1. Explorar destinos tecnológicos para aproveitamento da casca do maracujá do mato; 

2. Caracterizar o perfume sólido; 

3. Promover ações de capacitação de agricultores familiares para desenvolvimento da 

comunidade local. 
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