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RESUMO
O maracujá amarelo (Passiflora edulis Sims f. Flavicarpa) é a espécie de maracujá
mais comercializada no mundo. A contribuição mássica das cascas e sementes pode
variar de acordo com o fruto de 40 a 60% e, por isso, tem se buscado aplicações
para esses subprodutos, que compõem a geração de 54 mil toneladas de resíduos
por ano. Esse trabalho apresenta uma revisão das principais aplicações da casca do
maracujá (PFP – Passion fruit peel), foram utilizados artigos científicos e revisões
bibliográficas prioritariamente publicados após o ano de 2016. Os resultados foram
divididos em cinco temas principais: Elaboração de farinha de PFP e caracterização;
Extração de pectina de PFP; Propriedades tecnológicas da PFP; Aplicações
terapêuticas; Aplicações tecnológicas. A PFP possui alto teor de fibras em sua
composição, por isso, tem sido muito utilizada na extração de pectina com
metodologias convencionais e não convencionais.  Além disso, PFP é “fonte” de
Zinco e Cobre e tem “alto teor” de Magnésio, Manganês e Ferro, de acordo com os
critérios da legislação brasileira.  Geralmente, formulações com altos teores de PFP
são menos aceitas sensorialmente. A presença de compostos cianogênicos também
foi reportada, mas não foram encontrados relatos de intoxicação devido a seu uso.
Os resultados desse trabalho sugerem que a PFP tem sido estudada
majoritariamente para aplicações tecnológicas que visam seu alto teor de fibras,
como elaboração de filmes, material para encapsulação, como ingrediente
alimentício funcional.
PALAVRAS-CHAVE: Albedo; Pectina; Resíduos de processamento.

PASSION FRUIT PEEL: GENERAL ASPECTS, TECHNOLOGICAL PROPERTIES,
APPLICATIONS AND PERSPECTIVES

ABSTRACT
The yellow passion fruit (Passiflora edulis Sims f. Flavicarpa) is the most traded
passion fruit species in the world. The mass contribution of peels and seeds can vary
according to the fruit from 40 to 60% and, therefore, applications for these by-
products have been sought, which make up the generation of 54 thousand tons of
waste per year. This work presents a review of the main applications of passion fruit
peel (PFP), scientific articles and bibliographic reviews were used, mainly published
after the year 2016. The results were divided into five main themes: Preparation of
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PFP flour and characterization; Extraction of pectin from PFP; PFP's technological
properties; Therapeutic applications; Technological applications. PFP has a high fiber
content in its composition, therefore, it has been widely used in pectin extraction with
conventional and unconventional methodologies. In addition, PFP is a “source” of
Zinc and Copper and has a “high content” of Magnesium, Manganese and Iron, in
accordance with the criteria of Brazilian legislation. Generally, formulations with high
PFP contents are less sensorily accepted. The presence of cyanogenic compounds
was also reported, but no reports of intoxication due to their use were found. The
results of this work suggest that PFP has been studied mainly for technological
applications aimed at its high fiber content, such as film making, encapsulation
material,  or as a functional food ingredient.
KEYWORDS: Albedo; Pectin; Processing Waste.

INTRODUÇÃO
O maracujá (Passiflora edulis) é um fruto originário da América Tropical e

muito cultivado na América do Sul, especialmente no Brasil e Colômbia (GRISI et
al., 2019). É uma das 525 espécies do gênero Passiflora, da família das
Passifloraceae (IMIG et al., 2018). A maior importância econômica do fruto está no
produto industrializado sob a forma de suco concentrado, embora também seja
comumente empregado na formulação de sobremesas e outras bebidas (OLIVEIRA
et al., 2016a; MONTEIRO et al., 2020; MENDES et al., 2021).

O Brasil teve um crescimento acentuado na produção de maracujá ao longo
dos anos. Até o início da década de 1970, ainda não constava entre os principais
produtores da fruta e em 2010, a produção já alcançava mais de 920 mil toneladas,
que representavam 70% da produção mundial (MELETTI, 2011;  OLIVEIRA et al.,
2016a). Mais recentemente, em 2020 a produção encontrava-se em torno de 690 mil
toneladas, sob liderança dos estados Ceará e Bahia (IBGE, 2020).

O maracujá amarelo (Passiflora edulis Sims f. Flavicarpa) é a espécie de
maracujá mais comercializada no mundo. Os resíduos do seu processamento são de
aproximadamente 54 mil toneladas por ano (BEZERRA et al., 2019). A contribuição
mássica das cascas e sementes pode variar de acordo com o fruto com valores
reportados de 40 a 60% (DIAS et al., 2011 ; OLIVEIRA et al., 2012; OLIVEIRA et al.,
2016a; BORDIM et al., 2018). Os subprodutos do processamento de frutas são
comumente empregados por produtores rurais para a suplementação da ração de
seus rebanhos. No entanto, devido ao volume gerado, é de interesse econômico,
científico e tecnológico que se considere seu potencial como ingredientes para o
desenvolvimento de novos produtos (FERRARI et al., 2004).

Diante desse cenário, com perspectiva de agregar valor aos subprodutos do
processamento e reduzir o impacto ambiental causado pela geração de resíduos,
vários autores  (REIS et al., 2018; FERREIRA; TARLEY 2021; CAO et al., 2021) têm
se dedicado ao estudo de caracterização e de aplicações tecnológicas da casca do
maracujá (PFP – Passion fruit peel). Neste trabalho, adotou-se a convenção de que
a casca é composta pelo mesocarpo e epicarpo, parte branca esponjosa e parte
serosa do exterior do fruto. Já o albedo é apenas parte esponjosa, o mesocarpo
(OLIVEIRA et al., 2016a; BEZERRA et al., 2019). Alguns estudos trabalham com a
casca inteira, enquanto outros, especificamente com o albedo, essa distinção pode
ser de grande influência em determinadas propriedades tecnológicas e nutricionais.

 Tem se observado que a casca, principalmente a parte do albedo, quando
processada, pode ser utilizada pela indústria como matéria prima fonte de fibras
alimentares, niacina (vitamina B3), ferro, cálcio e fósforo e compostos antioxidantes
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que têm funções essenciais no funcionamento do organismo (SILVA et al., 2016;
LIMA et al., 2016; NOVAES et al., 2017; BORDIM et al., 2018).

Na última década, vários estudos relataram suas propriedades funcionais,
especialmente, o conteúdo de fibra alimentar e capacidade antioxidante (CAZARIN
et al., 2014; SILVA et al., 2014; SULERIA et al., 2020; CAO et al., 2021). Essas
características têm impulsionado pesquisas que avaliam seus efeitos em parâmetros
de saúde, como aqueles relacionados à ação anti-hiperglicêmica em animais
(KANDANDAPANI et al., 2015; LIMA et al., 2016) e humanos (QUEIROZ et al.,
2012). Dessa forma, também tem sido utilizada na obtenção de produtos
direcionados para pessoas que necessitam aumentar a ingestão de fibras para
prevenir doenças gastrointestinais, cardíacas e diabetes (SOUSA et al., 2020;
FERREIRA; TARLEY, 2021)

  Motivadas por esse contexto, esse trabalho de revisão teve como objetivo a
análise das publicações nos últimos anos que tratam das pesquisas sobre a
elaboração de farinha de PFP, apresentar dados físico-químicos da PFP, sua
aplicação como fonte de pectina, produtos terapêuticos, como ingrediente
tecnológico ou de produtos alimentícios funcionais, além de trazer uma breve
discussão sobre seu conteúdo de compostos cianogênicos.

MATERIAL E METODOS
Esse estudo é uma revisão da literatura a respeito da utilização de casca de

maracujá (PFP).  Como critério de inclusão nesse trabalho foram selecionados
apenas artigos científicos e revisões bibliográficas, sendo priorizados os publicados
a partir de 2016. As bases de dados utilizadas para a busca foram: Science Direct,
Scielo, Portal CAPES, Google Acadêmico, Springer. A busca se iniciou com artigos
relacionados às palavras chave “passion fruit peel”, “passion fruit albedo”, “casca de
maracujá”, “albedo de maracujá”. Foram selecionados estudos de desenvolvimento
de produtos e caracterização de amostras de casca, albedo, farinha e produtos
elaborados com a PFP.

RESULTADOS
Com base nas publicações encontradas, foram divididos cinco tópicos

principais: Elaboração de farinha de PFP e caracterização; Extração de pectina de
PFP; Propriedades tecnológicas da PFP; Aplicações terapêuticas; Aplicações
tecnológicas. Ao avaliar os artigos e revisões bibliográficas selecionados para
compor essa revisão, foi percebido que geralmente as metodologias de uso de PFP
produzem a farinha que posteriormente é empregada para duas principais
finalidades: uso tecnológico/terapêutico, ou como etapa que antecede a extração de
seus componentes. Portanto, nesse trabalho a elaboração de farinha de PFP será
abordada no primeiro tópico.

A) METODOLOGIAS PARA OBTENÇÃO DE FARINHA DE CASCA (PFP)
A produção de farinha de casca, ou apenas de albedo de maracujá, costuma

ser realizada de acordo com metodologias similares. Alguns autores reportam o
início do processo pela sanitização com hipoclorito de sódio (SILVA et al., 2016) ou
com a lavagem dos frutos (SEIXAS et al., 2014; OLIVEIRA et al., 2016a). Em
seguida, remove-se a polpa, manualmente ou não (LÓPEZ-VARGAS et al., 2013;
SILVA et al., 2016; OLIVEIRA et al., 2016a).

Silva et al. (2016) em sua metodologia relatam o cozimento do albedo durante
5 min em panela de pressão. Tanto OLIVEIRA et al. (2016a) quanto Seixas et al.
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(2014) realizam o processo de branqueamento para inativação enzimática e
diferiram no binômio tempo/ temperatura de suas metodologias que consistiam em
100°C/3min e 97°C/3min, respectivamente. Além disso, no primeiro trabalho o
procedimento foi interrompido em banho de gelo, enquanto no segundo foi resfriado
à temperatura ambiente por 15 minutos.

Alguns autores adotam suas metodologias de trabalho apenas com o albedo
do maracujá, removendo o epicarpo (LÓPEZ-VARGAS et al., 2013; SILVA et al.,
2016). Silva et al. (2016) fizeram a consideração de que a naringina (flavonoide
causador de amargor) presente no albedo poderia ser removida com imersão em
água durante 24h. Por isso, fizeram esse tratamento em sistema refrigerado com
200g/L de água que era trocada a 4 horas. A metodologia de López-Vargas et al.
(2013) incluía lavagem com 5 litros de água a 45°C por kg de albedo com agitação
durante oito minutos, mas não há menção à naringina. Após esse tipo de
procedimento, a água é retirada por prensagem, drenagem ou algum outro
procedimento com essa finalidade (LÓPEZ-VARGAS et al., 2013; SILVA et al.,
2016).

A etapa do processo em que mais foram observadas variações foi a secagem.
López-Vargas et al. (2013) e OLIVEIRA et al. (2016a) realizaram a secagem a 60°C
por 24h e 72h respectivamente. Bordim et al. (2018) e Seixas et al. (2014) não
reportam o tempo de suas secagens a 63°C e a 50°C respectivamente, mas
procederam até a obtenção de peso constante. Silva et al. (2016) fizeram secagem
com variações tempo/ temperatura variando de 50°C por 21,5h a 80°C por 9,5h.
Martins et al. (2019) avaliaram a eficiência de correlações matemáticas na secagem,
variando a temperatura de 30 a 70°C. Seus resultados sugerem que a modelagem
do processo pode exercer influência na composição da PFP seca, como acidez
titulável e teor de ácido ascórbico.

 Seguido a secagem, costuma ser feita a trituração e peneiração (LÓPEZ-
VARGAS et al., 2013; SEIXAS et al., 2014; OLIVEIRA et al. 2016a). Essa última é
importante pois a literatura reporta que o tamanho das partículas de farinha exerce
forte influência na funcionalidade do produto. Logo, a obtenção de granulometria
padronizada pode ser fundamental para características como textura, sabor e
aparência e valor nutricional (AHMED et al., 2016; BOURRÉ et al., 2019; MARCHINI
et al., 2021).

B) CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS E FISICO-QUÍMICAS DA PFP
Após descritas algumas metodologias para elaboração de farinha PFP ou

farinha de albedo, características químicas como teor de proteínas, cinzas, lipídios,
fibras, atividade de água e carboidratos são exibidas na Tabela 1.

 Na Tabela 1, observa-se que os maiores teores de proteína foram
apresentados por Ferreira e Tarley (2021), Lima et al. (2016) e Souza et al. (2018). A
semelhança observada é que todos os autores compraram as farinhas para
avaliação, não apresentando a metodologia de preparo. Variações nas cultivares e
nas metodologias de preparo podem exercer certa influência na resposta proteica.
Além disso, os teores de proteína da farinha produzida apenas com albedo por
López-Vargas et al. (2013) e Costa et al. (2021) que apresentaram 0,35% e 0,87%
são significativamente menores que os encontrados nas farinhas de epicarpo e
mesocarpo (CAZARIN et al., 2014; COELHO et al., 2017a; SOUZA et al., 2018).

Houve acréscimo nos teores de proteínas quando a parcela de epicarpo foi
adicionada sendo, possivelmente, a responsável. Ning et al. (2020) observaram na
farinha de epicarpo um teor de proteína um pouco maior dos que os apresentados
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na Tabela 1 para autores que avaliaram farinha de casca.  Visto isso, existe a
possibilidade de que as farinhas de mais alto teor proteico da Tabela 1, tenham sido
produzidas por cultivares mais proteicas ou, simplesmente por frações com menores
proporções de albedo.

 Na Tabela 1, é possível encontrar teores de cinza de 2,34 a 8,08%. Para
empregar farinha de PFP em formulações, deve ser considerado que um alto teor de
cinzas pode ser cautelosamente avaliado para a sua potencial aplicação como
ingrediente em alimentos, uma vez que a alta quantidade de íons metálicos
aumentaria consideravelmente a oxidação do produto (MARTINEZ et al., 2012).

 Em seu trabalho, Nascimento et al. (2013) reportam a variação no teor de
fibras do albedo de maracujá entre 35,03 e 90,32%. Tais discrepâncias nos teores
de fibra podem ser associados às metodologias seguidas nos trabalhos, já que as
parcelas solúveis podem ser perdidas por lixiviação (COELHO et al., 2017a). A
grande quantidade de fibras dietéticas solúveis promove a PFP a um ingrediente
interessante para inclusão em vários alimentos devido a sua capacidade de retenção
de água, que aumenta a satisfação pós-prandial.

TABELA 1. Propriedades químicas da farinha de casca de maracujá ou farinha de
albedo*. Legenda: S. = Solúveis; In. = Insolúveis

Referência Ferreira e Tarley
2021

Coelho et al.
2017a

Cazarin et al.
2014

Souza et al.
2018

Lima et al.
2015

López-
Vargas et al.

2013 *

Proteínas
(g/100g)

7,15 – 8,41 2,54 –3,85 3,94 7,2 - 8,5 8,87 0,35

Cinzas
(g/100g)

2,34 – 4,44 6,92 – 7,14 6,88 - 6,00 8,08

Fibras S.
(g/100g)

- 16,98 – 22,00 17,11 - 20,13 52,34

Fibras In.
(g/100g)

- 38,48 – 50,92 42,12 - 39,96 19,45

Fibras totais
(g/100g)

- 61,32 – 50,92 65,22 - 60,08 71,79

Lipídeos
(g/100g)

1,94 – 3,47 0,69 -0,85 0,31 - 3,39 1,00

Atividade de
água

- 0,34 – 0,36 0,43 - 0,164

Carboidratos
(g/100g)

- - 79,39 48,7– 62,8 14,24 -

Fonte: Elaborado pelas autoras com dados dos autores da linha 1.

Em variação às metodologias que elaboram farinha, Dias et al. (2011)
elaboraram polpa de albedo (albedo cozido + água). Observaram umidade de
96,48% pH de 4,06, acidez titulável 0,34, sólidos solúveis 2,00°Brix, açúcar redutor e
total com percentual em glicose 4,77 e 9,56, pectina total e solúvel em mg de ácido
galacturônico por 100g de polpa 24,15 e 0,13, respectivamente.

Quanto aos parâmetros de coloração das farinhas, adota-se “L” para
Luminosidade, “b” para a coordenada amarelo-azul e “a” para a coordenada
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vermelho-verde. Conforme apresentando na Tabela 2, os autores (SILVA et al. 2016)
observaram uma tendência de acréscimo na intensidade da coloração vermelha e
tendência ao amarelo com o aumento da temperatura de secagem, o que pode
justificar a discrepância na coloração de farinhas produzidas sob metodologias
distintas. As cores das farinhas de PFP podem estar relacionadas a suas
composições de monossacarídeos e os trabalhos de Coelho et al. (2017a) e de
Seixas et al. (2014) fazem menção às suas composições.

TABELA 2. Parâmetros de coloração da farinha de PFP de acordo com o
tratamento térmico utilizado para secagem.

Tratamento
térmico

L A B Referência

Fervura 35,98 0,66 -1,26 Dias et al. (2011)

50°C 36,71 7,53 24,57 Coelho et al.
(2017b)

50°C 83,99 1,82 20,08 Silva et al. (2016)

60°C 79,91 1,53 14,79 López- Vargas et
al. (2013)

60°C 94,30 3,18 26,28 Silva et al. (2016)

70°C 94,50 3,63 26,76 Silva et al. (2016)

80°C 89,77 4,62 30,06 Silva et al. (2016)

Fonte: Elaborado pelas autoras com dados dos autores citados na coluna 5.

C) EXTRAÇÃO DE PECTINA DE PFP
A casca do maracujá é uma fonte de pectina com rendimento de até 20%

(LIEW et al., 2014). As pectinas são polissacarídeos complexos que consistem
principalmente de unidades de ácido galacturônico sendo ligadas por ligações α-
(1→4). Ela é encontrada tanto na parede celular primária de suas células, quanto no
ambiente extracelular, contribuindo para a adesão entre as células, firmeza e força
do tecido (SEIXAS et al., 2014). A homogalacturonana (HG) é o mais abundante
polissacarídeo péctico na parede celular, correspondente a cerca de 60-65% do total
da pectina.

A Food and Agriculture Organization (FAO) determina que a pectina deve ser
no mínimo constituída por 65% de ácido galacturônico (LIEW et al., 2014; SEIXAS et
al., 2014). A outra fração principal é a ramnogalacturonana I, em que uma variedade
de diferentes cadeias de glucanas (principalmente arabinana e galactana) está
ligada às unidades de ramnose (CELUS et al., 2018).

A pectina é amplamente utilizada na indústria alimentícia, principalmente como
agente gelificante no preparo de doces, geleias e confeitos (COELHO et al., 2017a).
Seu grau de esterificação, DE (degree of esterification) é muito relevante para sua
aplicação industrial. É definido como a proporção de unidades de ácido carboxílico
esterificado perante a quantidade total de ácido carboxílico na pectina. Tem uma
grande influência nas propriedades do gel da pectina.
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 Principalmente para fins tecnológicos, ela pode ser classificada como de alto
grau de esterificação (acima de 50%) ou baixo grau (até 50%) (LIEW et al., 2014). A
pectina de alto DE forma géis com a presença de sacarídeos em pH por volta de 2,5
- 3,5. Por outro lado, a pectina de baixo DE é menos dependente do pH e dos
sólidos solúveis. Sua gelificação é promovida pela presença do íon Cálcio II, que
promove interações do tipo ácido-base de Lewis. Por isso, é comumente empregada
na como espessante em produtos diet (HAN et al., 2017).
Nesse trabalho, alguns dos principais métodos recentes de extração serão
apresentados nos tópicos seguintes.

C.1)  Extração convencional de pectina de PFP
Após a produção da farinha, a extração da pectina se dá num processo físico-

químico de múltiplos estágios influenciados, principalmente, por fatores como tempo,
temperatura e pH (OLIVEIRA et al., 2016a) e é a etapa mais importante da produção
industrial de pectina. O Fluxograma apresentado na Figura 1, sintetiza as etapas.

A separação é influenciada principalmente por fatores como tempo,
temperatura e pH (SEIXAS et al., 2014). De forma convencional, a extração é
realizada em meio ácido ou alcalino. Para extração industrial, geralmente usam-se
os meios ácidos, que causam menor grau de despolimerização e alto DE. Na
extração, geralmente, são utilizados fortes ácidos minerais como o fosfórico, nítrico e
hidroclórico que podem causar corrosão nos equipamentos e dificuldades de
eliminação de resíduos (LIEW et al., 2014).

Após esta etapa, realiza-se a purificação do extrato por meio de filtração ou
centrifugação. Em seguida, usam-se soluções alcoólicas para induzir a precipitação
do polímero. Uma sequência de lavagens também alcoólicas é feita para remover as
impurezas solúveis, até a obtenção de um produto purificado.

FIGURA 1. Fluxograma da extração convencional de pectina.

                  Fonte: As autoras (2021)

C.2) Extração de pectina de PFP assistida pelo uso de ácidos orgânicos
O método tradicional utiliza solventes minerais nocivos à saúde e ao meio

ambiente. Assim, recentemente, tem se buscado fazer a extração com ácidos
orgânicos não tóxicos, como ácido cítrico e acético (LIEW et al., 2014; SEIXAS et al.,
2014).
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Liew et al. (2014) avaliaram a eficiência de extração da pectina com ácido
cítrico em diferentes pHs e tempos. Foi observado que a eficiência de extração
aumentou com o acréscimo de tempo, que foi justificada pela interação do ácido com
o substrato. Após o pico em 75min, o rendimento da extração passou a diminuir e
supôs-se que maiores tempos de submissão tenham causado hidrólise de ligações
éster e glicosídicas. Isso explica o decréscimo no DE que também foi observado.

Os autores (LIEW et al., 2014) consideraram que o pH foi o parâmetro mais
importante na influência da extração. A máxima extração (14,6%) foi no menor pH,
auxiliada pelos íons hidrônio que estimulam a hidrólise de protopectina. Os grupos
carboxilatos são convertidos em ácido carboxílico, o que aumenta a intensidade das
interações químicas promovendo a precipitação a baixos pH. No entanto, foi
observada baixa influência no grau de esterificação.

Seixas et al. (2014) com argumentos similares, propuseram o uso dos ácidos
cítrico, tartárico e nítrico em combinação com o uso de micro-ondas para minimizar
esses efeitos adversos da extração de pectina de PFP. Também foi feita a relação
com a massa molar dos compostos encontrados e o extrato tratado com ácido
tartárico apresentou os menores valores, ficando por volta de 2.298x105 g/mol,
menos que a metade do apresentado para os outros dois ácidos.

Seixas et al. (2014) observaram interferência do tipo de ácido no DE, que ficou
em torno de 50% para ácido tartárico, ao passo que os outros dois apresentaram
resultados maiores que 64%. Isso se deve ao fato de o ácido tartárico possuir dois
grupos carboxílicos terminais, portanto, seu poder hidrolítico é maior do que o do
ácido acético que possui apenas um grupo carboxílico terminal. Logo, apesar do uso
do ácido tartárico proporcionar maiores rendimentos, ele degradou a pectina
extraída.

C.3) Extração de pectina assistida por microondas.
Com o objetivo de requerer menores quantidades de solvente e de energia,

reduzindo o impacto ecológico, Seixas et al. (2014) foram os primeiros a investigar a
extração de pectina de PFP assistida por microondas. Consideraram as vantagens
de fazer uso de pressão atmosférica em relação a vasos pressurizados, pois o
método utiliza baixas temperaturas em relação a sistemas de vaso fechado; o
equipamento necessário possui menor custo; a ausência de qualquer necessidade
de resfriamento ou despressurização; a capacidade de adicionar reagentes a
qualquer momento durante o tratamento, além de ser mais adequada para a
presença de termolábeis (SEIXAS et al., 2014; CHATURVEDI, 2018). O método é
considerado seguro, necessita de menos espaço que métodos convencionais e
quantidades reduzidas de solvente (FREITAS et al., 2020).

Dentre os ácidos estudados por Seixas et al. (2014), o tartárico apresentou
maior percentual de extração, quando comparado ao acético e nítrico sendo, em
alguns casos, mais que o dobro. A extração feita com ácido acético foi afetada
apenas pelo tempo, e a variação de potência do equipamento mostrou pequena
relevância. Por isso, pôde ser realizada com a menor potência sem danos no
rendimento. No entanto, embora a extração com ácido tartárico tenha sido alta, a
massa molar dos extratos era baixa assim como o conteúdo de ácido urônico,
enquanto o ácido acético apresentou o comportamento oposto. Logo, foi sugerida a
realização de outros estudos para esclarecimento da ação de cada ácido no
substrato.

Além disso, foi observado um acréscimo de rendimento quando realizada a
extração com uso de microondas, que pode ser devido a conversão do campo
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eletromagnético em calor. Os vapores formados são capazes de romper os capilares
vegetais, liberando as substâncias pécticas. Foi observado que o uso de microondas
aumenta a eficiência do processo, principalmente requerendo menos energia e
tempo para a extração.

Embora o trabalho de Seixas et al. (2014) tenha sido o primeiro a utilizar o
método para extração de pectina maracujá, outros trabalhos podem ser encontrados
com métodos similares para outras frutas, principalmente cítricas com rendimentos
satisfatórios (HOSSEINI, et al., 2016; GARCIA-GARCIA et al., 2019; DAO et al.,
2021).

C.4)  Extração de pectina de PFP assistida por ultrassom
A técnica de ultrassom utiliza energia acústica para criar ondas sonoras. Essas

ondas passam por um meio expandindo e comprimindo, o que promove a cavitação
(produção, crescimento e colapso de bolhas) (FREITAS et al., 2020). A cavitação
promove a ruptura da parede celular, o que facilita a interação entre o solvente e o
conteúdo da célula vegetal. A técnica é considerada uma técnica “verde e limpa”.
Por isso, a tecnologia de ultrassom tem sido muito utilizada para extrair uma ampla
gama de compostos alimentares, como pigmentos, aromas, antioxidantes e outros
compostos orgânicos e compostos minerais de diferentes matrizes (CHEMAT et al.,
2017).

Souza et al. (2017) extraíram compostos flavonoides de casca de maracujá e
do material que sobrou da extração, foi extraída a pectina. O método deles
comparou dois solventes diferentes, metanol e etanol, e três métodos, o
convencional, assistido por alta pressão e ultrassom. Segundo os autores, o
rendimento de pectina não foi afetado pela extração prévia de flavonoides. No
entanto, houve uma queda no valor, quando comparada ao método convencional.

Os parâmetros adotados para essa técnica no trabalho de Oliveira et al.
(2016b) foram de entre 132,8 e 664,0 W/cm2 de potência e frequência de 20kHz. A
temperatura foi variada de 45 a 85°C e o tempo extração de 10min, escolhido por
análise prévia. Todos os ensaios obtiveram valores de DE maiores que 65%. O
maior DE obtido, de 76,29%, foi com a menor temperatura testada 45°C e potência
de 132,8W/cm2

Foi percebido que a combinação de altas temperaturas e altas potências foi
essencial para a eficiência de extração. Quanto ao DE, corroborando com outros
estudos (LIEW et al., 2014; OLIVEIRA et al., 2016a), houve uma queda com o
acréscimo de temperatura. O mesmo não foi observado para intensidade da
potência, que não exerceu influência no DE. Os resultados foram considerados
satisfatórios pois, quando comparados com os da extração convencional,
apresentaram 1,6 vez mais rendimento, além de necessitar de 66% menos tempo.

Existem também estudos na literatura que abordam a possibilidade de uso
simultâneo de ultrassom e microondas para extração de compostos, mostrando
resultados satisfatórios (SILLERO et al., 2020). No entanto, até a escrita desse
trabalho não foi encontrado nenhum estudo para extração de pectina de casca de
maracujá utilizando estes métodos simultaneamente.

C.5) Extração de pectina de casca assistida por altas pressões
A técnica convencional de extração exige muito tempo e energia, além de

causar degradação térmica da fibra, com temperaturas de 60 a 100°C de 20 a
360min (OLIVEIRA et al., 2016a). Por isso, tem-se desenvolvido interesse em fazer
combinações com técnicas não convencionais para otimizar a extração tanto
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energeticamente, quanto em rendimento e qualidade.  Devido a alguns aspectos
negativos sobre a extração convencional de pectina, alguns estudos têm sido
desenvolvidos com a técnica de HPP (high pressure processing) que vem sendo
aplicada para extração de ingredientes ativos em vegetais (ALEXANDRE et al.,
2017a; ALEXANDRE et al., 2017b; WEN et al., 2018). Essa técnica geralmente
conta com variações de pressão entre 100 e 600 MPa, as temperaturas de 10 a 50
°C, e o tempo de extração, de 5 a 30min (FREITAS et al., 2020).

 OLIVEIRA et al. (2016a) utilizaram a técnica de HPP, para extração de pectina
de casca de maracujá e avaliaram a eficiência da técnica. Os autores propuseram
que extrações a temperaturas menores evitam a degradação térmica e modificam a
estrutura da parede celular, facilitam a permeabilidade, o que aumenta a interação
com o solvente. A eficiência de extração foi avaliada sob a influência da pressão x
tempo; e a influência da pressão x temperatura. Foi observado que a extração
aumentou a pressões moderadas e temperaturas por volta de 35°C, o que não se
manteve com o uso de pressões mais elevadas, por volta de 400MPa. Considerou-
se que HPP como pré-tratamento aumenta a eficácia da extração mantendo bons
níveis de DE e diminui o tempo necessário, quando comparado ao método
tradicional.

C.6) Extração enzimática de pectina de casca de maracujá
A extração enzimática de pectina tem sido investigada em diversos trabalhos

principalmente por causa do alto rendimento proporcionado, boa qualidade do
extrato e considerável economia de energia. São utilizados diferentes tipos de
enzimas de diversas fontes, sendo comumente citadas as celulases a α-amilases
(JEONG et al. 2014; SUN et al., 2015; WIKIERA et al., 2016; NADAR et al., 2018;
DRANCA et al., 2020). A extração enzimática evita que o ácido galacturônico seja
degradado ou derivatizado pelas condições convencionais de extração,
demonstrando pontos positivos para sua aplicação (VASCO-CORRÊA; ZAPATA
2017).

Vasco-Corrêa e Zapata (2017) investigaram a técnica em casca de maracujá
amarelo e descreveram rendimentos de 17,0 a 25,8g/100g de casca, que foram 40%
maiores do que o rendimento da extração química. Sua condição ótima de extração
foi atingida com 30U/mL de protopectinase-SE a 37°C e pH de 3,0, parâmetros que
exerceram forte influência no rendimento. O tempo necessário para obter o máximo
rendimento foi de 2h, consideravelmente maior do que o apresentado em outras
metodologias citadas neste trabalho.

Liew et al. (2015) utilizaram Celluclast, um preparo enzimático que catalisa a
lise dos polímeros de glicose formadores da celulose, para conduzir sua extração.
Seu rendimento variou de 2,59 a 9,17% e seu maior valor foi superior ao obtido por
extração ácida conduzida comparativamente pelos autores. O DE variou de 52,63 a
86,96%. Com base nos resultados, menores concentrações enzimáticas mostraram-
se mais eficientes para o processo, corroborando com os resultados de Donaghy e
McKay’s (1994). Além de acrescer substancialmente os custos operacionais, a
enzima extra que permanece livre no meio reacional pode degradar a pectina
solubilizada, e reduzir a eficiência do processo (VASCO-CORRÊA; ZAPATA, 2017).

D) PROPRIEDADES TECNOLÓGICAS DA PFP
A casca do maracujá tem sido reportada literatura como potencial fonte de

fibras, como pode ser visto na tabela 1, apresentada anteriormente. Com base nisso,
López- Vargas et al. (2013) quantificaram a capacidade de retenção de água (soma
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da água ligada, da água hidrodinâmica e da água fisicamente retida) de sua farinha
de albedo e obtiveram o resultado de 13,00g de água por g de amostra, ao passo
que Weng et al. (2021) encontraram 8,10 e 8,30 para farinha de PFP amarelo e roxo,
respectivamente. Observaram que a farinha de albedo além de promover o
desenvolvimento de viscosidade e preservação de frescor, tem aplicações potenciais
em produtos que requerem hidratação, tornando-se potencial ingrediente para
alimentos assados ou produtos de carne cozida. 

O parâmetro de retenção de lipídios ajuda a correlacionar a capacidade de
retenção dos componentes do sabor. Os resultados de Weng et al. (2021)
quantificaram de 2,38 a 2,44, ficando próximo do resultado de López-Vargas et al.
(2013) com 2,03, que implicam que possivelmente, a adição de farinha de casca de
maracujá pode agregar informações de flavores ao alimento.

Além do interesse no teor de fibras, a presença de compostos fenólicos tem
sido vastamente estudada. Cao et al. (2021) correlacionam a capacidade
antioxidante do extrato de casca de maracujá com o conteúdo de polifenóis e
flavonoides. Vários autores (LÓPEZ-VARGAS et al., 2013; TOHIDI et al., 2017;
MAZZA et al., 2018; LIU et al., 2019) sugerem que a maior parte da atividade
antioxidante é devida a presença de flavonoides, isoflavonas, flavonas, antocianinas,
catequinas, e outros compostos fenólicos e polifenólicos.

Os compostos supracitados têm atividade antioxidante, induzem o efeito
quelato em íons metálicos, inativando cadeias de radicais livres de lipídios e
prevenindo a conversão de hidroperóxidos em oxirradicais reativos. Ainda assim, a
atividade antioxidante total pode ser potencializada com a presença de outros
constituintes, tais como ascorbatos, carboidratos redutores, tocoferóis, carotenoides,
terpenos e pigmentos (LÓPEZ-VARGAS et al., 2013).

A composição fenólica da PFP também tem sido estudada. Nascimento et al.
(2016) perceberam uma queda no teor de ácido gálico total durante o processo de
secagem, que foi de 381,3 mg/100g na casca fresca ao mínimo de 143,8 mg/100g
na casca seca. López-Vargas et al. (2013) através de HPLC (high performance liquid
chromatography) identificaram dois compostos glicosilflavonas C como
principais: isoorientina e isovitexina, que corrobora com os resultados de Viganó et
al. (2016).

Outros autores também avaliaram teor de compostos fenólicos em maracujá e
obtiveram consideráveis variações nos resultados que podem ser atribuídas às
variações naturais de cada fruto, as partes analisadas (cascas, sementes, polpa) ou
as metodologias utilizadas (OLIVEIRA et al., 2009; LAZZARI et al., 2021).

López-Vargas et al. (2013) combinaram mais de um método in vitro para
avaliação da capacidade antioxidante de farinha de albedo e observaram que para
todos os solventes analisados, houve um considerável aumento na atividade de
eliminação de radicais à medida que a concentração de albedo em pó foi
aumentada.

O extrato de casca de maracujá também tem sido estudado para fins de
atividade antimicrobiana. Ramli et al. (2020) observaram o comportamento de quatro
culturas de bactérias. Os resultados de inibição mostraram-se satisfatórios para E.
coli, S. marcescens, e S.aureus e não apresentou inibição no crescimento de P.
vulgaris, que são patógenos comuns em alimentos refrigerados.

Nugraha et al. (2018; 2019) encontraram flavonóides, taninos, saponinas e
esteróides na casa de maracujá roxo, fitoquímicos com propriedades antibacterianas
e antivirais que foram correlacionados a inibição de S. aureus e E. coli. A farinha de
albedo do maracujá amarelo apresentou ação inibitória superior ao crescimento de
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diversas bactérias (L. innocua, A. hydrophila, A. denitrificans, A. faecalis E.
amnigenus, E. gergoviae, S. marcescens, S. putrefaciens, P. fragi, P. fluorescens)
quando comparada a farinha de sementes e polpa. No entanto, as bactérias
apresentaram maior resistência aos compostos da casca do que à nisina, que foi
reportada como único bactericida aceito como conservante natural em alimentos
(LÓPEZ-VARGAS et al., 2013).

E) APLICAÇÕES TERAPÊUTICAS DA PFP
Várias espécies do gênero Passiflora são amplamente utilizadas na medicina

tradicional em muitos países. No Brasil, o maracujá é conhecido popularmente pela
sua ação calmante (OLIVEIRA et al., 2019). Lewis et al. (2013) investigaram a ação
do extrato de casca no controle de pressão arterial de ratos e observaram que a
partir de 50mg/kg de peso corporal, já havia diferença significativa no controle. A
ação foi atribuída principalmente ao ácido edúlico e a fração de antocianinas.
Corroborando com seus resultados, outros estudos in vivo com extrato de maracujá
amarelo e roxo também apresentaram ação anti-hipertensiva (ICHIMURA et al.,
2006; ZIBADI et al., 2007).

A casca como subproduto do processamento de maracujá tem despertado
atenção de pesquisas com fins terapêuticos devido a alguns aspectos como seu alto
teor de fibras, sua capacidade antioxidante, conteúdo mineral e de vitamina B3
(SILVA et al., 2016 ; BORDIM et al., 2018). O alto conteúdo de fibra dietética
solúvel encontrada na casca a torna um ingrediente interessante para inclusão em
vários alimentos devido à afinidade química entre a fibra e a água, que formam géis
viscosos e aumentam a sensação de saciedade (GALISTEO et al., 2008; SILVA et
al., 2016).

Adi (2020) investigou o efeito do suco de casca de maracujá amarelo na
proporção das proteínas LDL (low-density lipoprotein) e HDL (High-density
lipoprotein) em pacientes com diabetes mellitus tipo 2, e observou a influência
positiva no controle de colesterol corroborando com outros autores (CORRÊA et al.,
2014; de SOUSA et al., 2020; GOMES et al., 2021).

A farinha de casca de maracujá demonstrou função como um ingrediente
dietético e contribuiu para o equilíbrio nos índices glicosídicos. Em seu trabalho,
Lima et al. (2016) evidenciam que a casca de maracujá pode ser um componente
alimentar útil para prevenir a gordura corporal e a resistência à insulina. Além disso,
estudos epidemiológicos sugeriram que dietas ricas em fibras dietéticas
solúveis podem proteger contra fatores de risco de doenças cardiovasculares
(MARQUES et al., 2017). 

 A pectina obtida da casca é uma fibra solúvel considerada potencial auxiliar no
controle de distúrbios metabólicos (resistência à insulina, obesidade, distúrbio da
homeostase da glicose, hipertensão arterial, triglicerídeos séricos elevados e baixo
HDL) (SILVA et al., 2011; SOUSA et al., 2020; ADI, 2020). Silva et al. (2011)
sugerem que a pectina pode influenciar positivamente no controle dos níveis de
aminotransferases hepáticas, que se muito elevados podem ser marcadores de
doenças hepáticas. Em trabalhos com diabéticos, a casca de maracujá tem
mostrado importante ação hipoglicêmica e antiinflamatória, observada com a
redução de liberação de mieloperoxidases (SILVA et al., 2011; LIMA et al., 2016).

Como escrito anteriormente, a riqueza em minerais da PFP tem sido
investigada. Os minerais são essenciais para o bom funcionamento do metabolismo.
Alguns estudos se dedicaram a correlacionar a sua presença com determinadas
respostas do organismo. A exemplo, Zinco e Cobre são minerais importantes no
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sistema de defesa antioxidante, pois são cofatores importantes de enzimas (ROUT
et al., 2016; MARREIRO et al., 2017).

 Além disso, o Zinco foi relatado como necessário para a produção e
armazenamento de insulina. Pode induzir um aumento no transporte de glicose para
as células, potencializar o transporte de glicose induzido pela insulina e associado à
prevenção de síndrome metabólica (MIAO et al., 2013). Os transportadores de Zinco
também desempenham um papel significativo na patogênese do diabetes. O
conteúdo mineral também é responsável por regular a pressão osmótica, auxiliam no
transporte entre membranas e fazem parte da constituição de tecidos biológicos
(KRÓL et al., 2018).

Com base nessa discussão, Novaes et al. (2017) desenvolveram uma
metodologia para avaliar a composição dos minerais Cálcio [Ca (II)], íons Cobalto
[Co (II)], Cobre [Cu (II)], Ferro [Fe (III)], Potássio [K (I)], Magnésio [Mg (I)], Manganês
[Mn (II)], Sódio [Na (I)] e Zinco [Zn (II)] em diferentes tecidos de maracujá. Foram
identificados em quantidades maiores os íons Fe (III), Na (I) e Zn (II), e presença
marcante de Ca (II) e K (I). Ferreira e Tarley (2021) avaliaram a composição mineral
e bioacessibilidade da farinha de PFP e encontraram os compostos Mn em maior
concentração e bioacessibilidade com 52%, seguido de Mg (14%) e Fe (12%), após
a digestão gastrointestinal.

Com base nos dados obtidos e de acordo com a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária do Brasil através da Portaria n° 27/1998 (ANVISA, 1998),
considerando a ingestão de 100g de farinha por dia, bem como a concentração
biodisponível dos minerais, a farinha pôde ser classificada como “fonte” de Zn e Cu
e, com “alto teor” de Mg, Mn e Fe (FERREIRA; TARLEY, 2021). Novaes et al. (2017)
ainda afirmaram que a composição química do solo de cultivo, bem como a
composição dos fertilizantes utilizados podem influenciar na composição de minerais
dos frutos.

F) APLICAÇÕES TECNOLÓGICAS DA PFP
As farinhas de cereais e frutas têm grande versatilidade de uso e podem ser

utilizadas em potencial para novos produtos alimentícios como o caso de
panificação e confeitaria (SILVA et al., 2016). Ela pode ser aplicada de forma
simples, para agregar seu valor, ou com interesse pelas suas propriedades
tecnológicas. A procura por alimentos que forneçam benefícios à saúde permite o
desenvolvimento de pesquisas relacionadas a alternativas que amenizem os
sintomas e/ou consequências relacionadas a diversas patologias (BAZZANO et al.,
2017).

Como a casca de maracujá é uma fonte de polissacarídeos, principalmente
pectina, Bezerra et al. (2019) utilizaram pectina extraída do albedo do maracujá
amarelo para realizar encapsulamento através de nanodispersão de carotenóides
extraídos da microalga Spirulina sp.

 A nanoencapsulação de carotenóides tem sido uma alternativa comumente
buscada para aumentar a estabilidade desses compostos e as possibilidades de sua
aplicação. No trabalho supracitado, a pectina de albedo de maracujá foi utilizada
como uma proposta mais ecológica, perante ao uso comum de surfactantes tóxicos
e polímeros sintéticos. A eficiência de encapsulação em todos os ensaios com
pectina do albedo foi superior a 95%. Foi observado melhor encapsulamento para
carotenóides naturais quando comparados aos sintéticos. O tamanho das partículas
dispersas foi considerado tão satisfatório e uniforme quanto os de ensaios feitos com
polímeros sintéticos durante os 60 dias de estudo (BEZERRA et al., 2019).



ENCICLOPÉDIA BIOSFERA, Centro Científico Conhecer – Jandaia-GO, v.18 n.38; p. 207 2021

Com a discussão sobre redução do uso de polímeros sintéticos e necessidade
de desenvolvimento de materiais biodegradáveis, Nascimento et al. (2012) utilizaram
albedo de maracujá para elaboração de filmes flexíveis. Em comparação com os
filmes de amido, mostraram-se mais resistentes e menos flexíveis. Reportou-se que
foi possível elaborar filmes com mesocarpo com propriedades similares aos de
amido de mandioca e foi recomendada a realização de mais estudos para otimização
das propriedades e possíveis aplicações.

O documento “Diet, Nutrition and the Prevention of Chronic Diseases” da
Organização Mundial da Saúde e FAO (WHO; FAO, 2002) recomenda o consumo
acima de 25g de fibras totais por dia.  Elas, além de poderem ser aplicadas como
ingredientes funcionais, têm propriedades comparáveis aos aditivos alimentares,
atuando como espessantes ou gelificantes e estabilizadores de emulsões e
espumas. Tais funções foram observadas na farinha de PFP, que tem alta
quantidade de fibras, apresentando resultados satisfatórios quando aplicada em
néctar e xarope de maracujá e maionese (COELHO et al., 2017b). Além disso,
podem atuar como substitutos de gordura, tem capacidade de dilatação e podem
aumentar a retenção de água, propriedades essenciais para o preparo de cremes,
doces e sobremesas congeladas, entre outros produtos alimentícios (SOUZA et al.,
2019a; KARACA et al., 2019).

Com base nas diversas propriedades aqui discorridas, Weng et al. (2021)
produziram e caracterizaram biscoitos com adição de farinha de casca de maracujá.
Foi percebido que grandes quantidades de um ingrediente com alta capacidade de
retenção de água afeta negativamente a umidade durante o processo de cozimento.
No entanto, a adição em quantidade apropriada reduz a umidade do produto
possibilitando um acréscimo no shelf life.

A análise reológica mostrou que há um acréscimo na dureza em proporções a
partir de 10% de farinha de PFP, que não seria favorável em uma aplicação
industrial. De forma geral, os melhores resultados de análise sensorial foram para a
formulação com 5% de farinha de PFP. A adição dessa fonte de fibras provocou uma
significativa redução na atividade de água em relação à formulação controle (WENG
et al., 2021).

Seguindo a mesma linha de produtos de confeitaria, a farinha de albedo do
maracujá também foi utilizada como ingrediente de bolo com propriedades funcionais
(OLIVEIRA et al., 2016b). Os autores ressaltaram a importância das fibras e sua
relação com o teor de umidade do produto, que não pode ficar ressecado e nem
muito úmido. Pôde-se observar que a adição de farinha de albedo não interferiu
substancialmente no teor de proteínas e gorduras, aumentou o teor de cinzas e mais
que triplicou o teor de fibras em relação à formulação controle.

Oliveira et al. (2016b) também avaliaram os atributos sensoriais com escala de
1 (desgostei extremamente) a 7 (gostei extremamente). O produto adicionado de
apenas de farinha de albedo ficou por volta de 4,7 enquanto o controle, 5,7. Isso
demonstra a necessidade de realização de testes para diminuir a discrepância de
aceitabilidade sensorial entre fórmula funcional e o controle.

Um dos desafios que as indústrias enfrentam ao aumentar o teor de fibra
dietética e grãos integrais nos alimentos é a mudança na cor e na textura, e em
outras propriedades físico-químicas que esses ingredientes funcionais podem
produzir. Nos trabalhos citados neste tópico, foi possível observar que os melhores
resultados em aceitação da análise sensorial foram obtidos com teores mais baixos
de farinha de albedo/casca adicionada.
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Ainda nos produtos com base de farinha de trigo, Fogagnoli e Seravalli (2014)
desenvolveram uma massa alimentícia enriquecida com farinha de casca de
maracujá para elevação do teor de fibras. Com base em análise estatística,
observaram que o teor de 5% era mais adequado que a adição de 8% quando foram
avaliadas questões como perda de sólidos e elasticidade da massa.  Com a
proporção de 5%, não foi reportada diferença significativa entre a formulação
enriquecida e o controle. Assim, sua massa alimentícia pôde ser caracterizada como
fonte de fibras, segundo os parâmetros estabelecidos na Resolução RDC nº 54, de
12 de novembro de 2012, que determina o mínimo de 2,5g em porção de 80g
(ANVISA, 2012).

Outra possibilidade de aplicação observada foi como ingrediente de barras de
cereais, que são uma alternativa pouco perecível, de consumo prático e saudável
com carboidratos, vitaminas e minerais. Bordim et al. (2018) prepararam barras que
continham aveia, flocos de arroz, coco ralado, açúcar cristal e mascavo, mel, óleo
vegetal, Farinha de albedo (6, 3 e 9%), Farinha de carambola (6, 9 e 3%), Suco de
carambola (2,5, 3,75, e 1,25%) e suco de maracujá (2,5, 1,25, e 3,75%). Na análise
sensorial, as barras preferidas costumavam ser as que tinham a proporção 1:1 de
farinhas ou as que tinham maior percentual de carambola. Os altos teores de albedo
e suco de maracujá não foram bem aceitos sensorialmente.

 Além dessas possibilidades, na literatura encontram-se massas com e sem
glúten, em que geralmente a farinha de casca de maracujá aumenta o teor de fibras,
cinzas e pode reduzir a o valor energético (RIBEIRO et al., 2018; GARCIA et al.,
2019). Adicionalmente, outras formulações de biscoitos (GARCIA et al., 2019;
SOUZA et al., 2019b), geléia (SOUZA et al., 2016;  COSTA et al., 2021),
hambúrguer (SANTOS et al., 2021), pão (CONTI-SILVA et al., 2015;
CONSTANTINO et al., 2018), iogurte funcional (PERINA et al., 2015); doce com
casca (DIAS et al., 2011) podem ser encontradas na literatura.

F.1) Presença de compostos cianogênicos na PFP
A casca do maracujá possui glicosídeos cianogênicos  (BISWAS et al. 2021)

que têm função natural de defesa da planta. Quando o tecido vegetal é rompido,
uma reação enzimática que transforma os glicosídeos até ácido cianídrico é
desencadeada (NASCIMENTO et al., 2013). Em passiflora edulis, reportou-se que o
teor de cianogênicos é reduzido com o amadurecimento do fruto e cai para um nível
subtóxico após a abscisão (SPENCER; SEIGLER, 1983). Na elaboração desse
trabalho, não foi encontrada uma vasta gama de trabalhos científicos que
consideram a presença desses compostos.

 O cianeto é altamente tóxico, pois através da interação com a enzima
Citocromo Oxidase, atua inibindo a liberação de oxigênio das moléculas de
hemoglobina no sangue, o que interrompe o processo de respiração celular e leva à
morte celular rápida por asfixia (AL-BEIRUTY et al., 2020). A toxicidade do cianeto
pode ocorrer em animais, incluindo humanos, em doses entre 0,5 e 3,5 mg de HCN
por quilograma de peso corporal, o que coloca crianças e pessoas menores em
condição de maior vulnerabilidade. Os sintomas de toxicidade por cianeto em
humanos incluem vômito, dor de estômago, diarréia, convulsão e, em casos graves,
morte.

Devido a toxicidade desses compostos, alguns autores se dedicaram a
caracterizá-los em maracujá. A prunasina foi considerada o glicosídeo cianogênico
mais importante na casca, embora com algumas variações nos teores reportados.
Chassagne et al. (1996) encontraram 286,9mg/kg de casca de maracujá amarelo
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enquanto Spencer e Seigler (1983) apresentaram percentuais de acordo com o
estádio de maturação e cultivar da fruta que variaram de 0,07 a 0,65%. Outros
compostos como linamarina, amigdalina e mandelonitrila-ramnosídeo também foram
reportados (CHASSAGNE et al., 1996).

Alguns produtos alimentícios da Nova Zelândia foram avaliados por Cressey et
al. (2013). Entre eles, maracujá e produtos com maracujá como ingrediente. Apenas
na fruta foram encontrados níveis de ácido cianídrico acima do limite de detecção.
No caso do maracujá como ingrediente, o teor caiu para abaixo do limite do método
utilizado.

Como já visto até aqui, há vários estudos sobre aplicações para a PFP. No
entanto, a quantidade de dados na literatura a respeito da toxicologia desse
subproduto ainda é escassa. O trabalho de Nascimento et al. (2013) chamam
atenção para a necessidade de investigação do tema para garantir o uso inócuo da
PFP.

O trabalho de revisão de He et al. (2020) faz uma abordagem do ponto de vista
fitoquímico e farmacológico da Passiflora Edulis. Os autores fazem menção sobre
compostos glicosídeos cianogênicos e em seu trabalho não há relatos de toxicidade
causada pelo fruto. No entanto, ficou sugerida a realização de mais estudos para
comprovar a segurança toxicológica em animais e humanos.

Anuranji e Shamina (2018) não observaram sinais de toxicidade em ratos que
consumiram até 550mg/kg de peso corporal de extrato etanólico de PFP durante 90
dias. De maneira similar, Alves et al. (2020) administraram doses máximas de
2000mg/kg de extrato de maracujá a ratos por 14 dias e também não observaram
toxicidade.

O estudo conduzido por Medeiros et al. (2009) avaliou pacientes saudáveis
que consumiram PFP durante oito semanas. Não houve relato de reações adversas
que pudessem comprometer seu uso, além de não terem sido evidenciados sinais
de toxicidade.

Embora existam compostos cianogênicos na casca do maracujá, Vernaza et al.
(2009) optaram por utilizá-la como fonte de fibras para preparo de cereal orgânico.
Os autores destacaram a necessidade de não negligenciar o teor de compostos
cianogênicos e avaliaram a eficiência do processo de extrusão termoplástica para
redução desses compostos. Como resultado, de acordo com a metodologia
estudada, houve apenas uma pequena redução no conteúdo total.

Devido a necessidade de manutenção da segurança alimentar, alguns
documentos elaborados pela OMS e FAO oferecem às autoridades nacionais e
locais, fabricantes e outros órgãos relevantes orientações sobre como produzir
produtos com concentrações seguras de compostos cianogênicos residuais (WHO;
FAO, 2011; 2013). Além disso, outras metodologias que fazem a combinação de
calor, força mecânica, pressão e teor de umidade possibilitam uma queda nos
índices de compostos antinutricionais preservando a qualidade nutricional do
alimento (NASCIMENTO et al., 2013).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base no que foi apresentado, observou-se que para ser aproveitada, a

PFP em grande parte das vezes é transformada em farinha. A PFP apresenta um
alto teor de fibras e seu teor de proteínas pode variar bastante. Uma das suas
principais aplicações é como fonte de pectina. Existem diversas metodologias que
podem ser utilizadas para extração de pectina da casca, obtendo qualidade
comparável com a cítrica industrial. O seu potencial na elaboração de produtos
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alimentícios com objetivo nutricional ou/e tecnológico tem sido investigado e tem se
percebido uma queda na aceitação sensorial de produtos com muita adição de PFP.
O maracujá tem glicosídeos cianogênicos em sua composição, mas apesar disso,
não tem demonstrado toxicidade nos estudos realizados.  Os resultados desse
trabalho sugerem que a PFP tem sido estudada majoritariamente para aplicações
tecnológicas que visam seu alto teor de fibras, como elaboração de filmes, material
para encapsulação, como ingrediente alimentício funcional.
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