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1. RESUMO 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência da adição de massa base de 

Passiflora edulis e Passiflora setácea nas características físico químicas e 

microbiológicas de iogurte e de iogurte probiótico. Foram produzidos iogurtes 

com adição de 5, 10 e 15% de massa base de Passiflora edulis e 5, 10 e 15% de 

massa base de Passiflora setácea. Nestes iogurtes foram realizadas 

determinações de pH, acidez titulável e viscosidade durante o armazenamento a 

8 ºC.  Os resultados obtidos mostraram que a adição das massas base de 

Passifloras não afetou as variações de pH e de acidez titulável durante o 

armazenamento e que houve redução de viscosidade com o aumento da 

concentração de massa base. Com esses resultados foram produzidos iogurtes 

probióticos com adição de 15% de massa base de Passiflora edulis e 15% de 

massa base de Passiflora setácea. 

 

2. INTRODUÇÃO 

As indústrias de suco e polpa de maracujá geram grandes quantidades de 

resíduos (cascas e sementes) provenientes do esmagamento de toneladas de 

frutas para a obtenção destes produtos. 

A farinha de maracujá, obtida por meio da trituração da casca – com 

componentes com propriedades funcionais no organismo humano (Cordova et. 

al. 2005) –reduz os teores de colesterol e auxilia o funcionamento adequado do 

sistema gastrintestinal (Cordova et. al. 2005), e pode ser utilizada para o 

desenvolvimento e enriquecimento de novos produtos, como  iogurte que se 

tornou um dos produtos acidificados com maior aceitabilidade e mais consumido 

ao redor do mundo e os principais fatores que contribuíram para o seu 

crescimento junto ao mercado consumidor foram: sabor ligeiramente ácido, boa 

digestibilidade, possibilidade de adicionar diferentes sabores, alto valor 

nutricional e qualidade estável (Spreer, 1998). 

 

3. OBJETIVOS 

Este trabalho tem por objetivo avaliar a influência da adição de massa base de 

Passiflora edulis e Passiflora setácea nas características físico químicas e 

sensoriais do iogurte. 



4. METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

PROCESSO DE FABRICAÇÃO DO IOGURTE:  

Leite integral pasteurizado foi aquecido até 43 °C, em seguida foi adicionado 2% de 

fermento lácteo (Rich, Danisco) e incubado a 43 ºC até obtenção do coagulo. Em 

seguida realizou-se a adição da massa base e homogeneização (Mixer – Philips 

Walita), acondicionamento e armazenamento a 8 ºC.  

No caso do iogurte probiótico o aquecimento foi até 40 °C, houve adição de 400mg/L 

de fermento lácteo para Iogurte com Lactobacilos Vivos (Bio Rich), a incubação a 40 

°C e o acondicionamento e armazenamento a 8 ºC. 

ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS: 

Determinação de Ph (realizada em um pHmetro (MA235- Mettler Toledo) 

conforme descrito na A.O.A.C. (1984)); Determinação da acidez titulável (Foi 

utilizado o método descrito por Atherton & Newlander(1981)); Viscosidade 

(realizada com o Spindle SC4-18 na temperatura de 8°C com auxílio do 

Reômetro, modelo LV-DVIII (Brookfield)); Determinação do teor de sólidos 

totais EST (realizada, em triplicata, nas amostras de iogurte controle e com 

adição de 15% das Passifloras durante a estocagem. Foi utilizado o método de 

secagem em estufa a 105 ºC, conforme descrito pela A.O.A.C (2011)); 

Determinação do teor de proteína (P) (determinado, em quadruplicata, no 

iogurte, nas amostras de iogurte controle e com adição de 15% das Passifloras 

durante a estocagem. Foi utilizado o método de Kjeldahl, conforme descrito na 

A.O.A.C. (2011)); Determinação do teor de gordura (G)(determinado, em 

triplicata, nas amostras de iogurte controle e com adição de 15%  das Passifloras 

durante a estocagem. Foi utilizado o método de Gerber, conforme descrito por 

Atherton & Newlander (1981)); Determinação do teor de cinzas (C)(realizada, 

em triplicata, nas amostras de iogurte controle e com adição de 15% das 

Passifloras durante a estocagem. Foi utilizado o método de incineração em mufla 

a 550 ºC, conforme descrito pela A.O.A.C. (2011)) e Carboidratos (calculado por 

diferença: EST – C – G – P). 

ANÁLISE MICROBIOLÓGICA: Utilizou-se a metodologia descrita por Vieira (2011).  
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Figura  1 - Acidez do iogurte durante a fermentação. 

Figura  2 - Acidez do iogurte com adição de  

P. setácea durante a estocagem. 

Figura  3 - Acidez do iogurte com adição de  

P. edulis durante a estocagem. 

Figura  4 – Análise da viscosidade do iogurte com 

adição de P. setácea durante a estocagem. 

Figura  5 - Análise da viscosidade do iogurte com 

adição de P. edulis durante a estocagem. 


