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1. RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo desenvolver formulação de pão de forma utilizando 

produtos derivados de frutos do cerrado, e avaliar os parâmetros físico-químicos e 

sensoriais desse pão. O maracujá é um fruto muito importante no mercado interno 

brasileiro, e as propriedades funcionais da sua casca, especialmente aquelas 

relacionadas ao teor e o tipo de fibra, fazem com que não seja mais considerada um 

resíduo industrial, uma vez que pode ser utilizada na elaboração de novos produtos 

na forma de farinha. A formulação básica para pão de forma tradicional foi 

modificada substituindo parcialmente a farinha de trigo por farinha de casca de 

maracujá e adição de massa base de maracujá, ambas desenvolvidas pela Embrapa 

Cerrados. A composição dessa farinha 4,2% de umidade; 4,43% de cinzas; 1,0% de 

gordura; em base úmida. Foram desenvolvidas três formulações: Pão CM, com 

substituição de 5% de farinha de casca de maracujá; Pão MB, com adição de 15% 

de Massa Base; Pão CMB, substituição de 5% de farinha e adição de 15% de Massa 

Base. Os resultados das análises foram comparados com pão tradicional, 100% de 

farinha de trigo (Pão FT). Com exceção do pão MB, todos os outros apresentaram 

valores de firmeza muito altos e de volume específico muitos baixos, quando 

comparados com aqueles apresentados pelo Pão FT. Com esses resultados 

preliminares, foi definido que para a sequência do projeto, um planejamento 

experimental deva ser elaborado avaliando outras combinações de farinha de casca 

com massa base. 

2. INTRODUÇÃO 

O gênero Passiflora, com cerca de 500 espécies, é o gênero mais importante da 

família Passifloraceae e é amplamente distribuído por toda a América Latina. Cerca 

de 150 espécies são nativas do Brasil, a Passiflora alada (maracujá doce) e 

Passiflora edulis variedade flaricarpa (maracujá amarelo) são incluídas na 

Farmacopéia Brasileira (ZUCOLOTTO et al., 2011). O Brasil é considerado grande 

produtor mundial de frutas Passiflora edulis e essa produção está aumentando 

anualmente. Em 2003, a produção destes frutos foi estimada em 450 mil toneladas, 

e alguns autores afirmam que 65% deste valor é representado pelo pericarpo e as 

sementes, que são descartados como resíduo ou lixo industrial (SENA et al., 2009). 

A casca é moída, peneirada e o produto obtido é classificado como farinha das fibras 

residuais do maracujá amarelo. A farinha é amarela, rica em fibras alimentares 



(40,2% b.s.), principalmente pectina, com a capacidade de reter água formando géis 

viscosos que retardam o esvaziamento gástrico e o trânsito intestinal. Rica também 

em açúcares, o que lhes atribuiu um sabor agradável e característico do maracujá; e 

apresenta considerável teor de proteína (10,6% b.s.). Com essa composição, a 

farinha pode ser utilizada na elaboração de novos produtos na área de panificação 

como pães, bolos e biscoitos. 

3- OBJETIVO 

Este trabalho tem por objetivo desenvolver uma formulação para pão de forma, 

substituindo parcialmente a farinha de trigo por farinha de casca de maracujá e 

massa base, desenvolvida pela Embrapa-Cerrados, como forma de valorizar e 

popularizar os produtos do Cerrado, além de evitar desperdícios. Avaliar os 

parâmetros de textura e físico-químicos do produto final.  

4- METODOLOGIA 

A determinação de textura (método TPA), foi realizada no texturômetro (TA-xT2 

:Texture Profile Analyser – Stable Micro Systems), segundo a metodologia AACC 74-

09 (AACC, 2000) (Figura 1). O volume específico (cm³.g-1) foi medido por meio do 

deslocamento de sementes de painço (Vondel VDMV-23/MVP 4000) (Figura 2). 

Foram determinados os teores de umidade, cinzas, gordura e proteína, de acordo 

com as metodologias descritas pela AOAC (2011).  

 

 

 

 

 
5- DESENVOLVIMENTO 

Os pães são fabricados de acordo com a formulação estabelecida. As formulações 

são variações da formulação do Pão FT: 100% de farinha de trigo, 4,5% de gordura, 

1% de fermento biológico seco, 2 % de sal, 4%de açúcar e 1% de melhorador (% 

sobre a farinha). São monitorados os tempos de batimento e as temperaturas da 

água, da farinha e da massa após a mistura. A massa obtida é fermentada e assada 

a 160 ºC por 30 minutos e as análises de textura, volume específico, umidade e 

atividade de água são feitas 24 horas após o forneamento.  

Figura 1 – Texturômetro TA-XT2L. Figura 2 – Medidor de volume Vondel 



6- RESULTADOS PRELIMINARES 

Os pães FT, CM, MB e CMB foram analisados. Na Tabela 1 estão mostrados os 

resultados de volume específico e parâmetros de textura para os pães resultantes. 

Tabela 1 – Resultados para vol. específico, firmeza, coesividade, elasticidade, para os pães FT, MB, 
CM e CMB. 

Amostras Volume 

específico** 

(cm3/g) 

Firmeza 

(N)* 

Coesividade*  Elasticidade (m)* 

Pão FT (4,6 ± 0,3)a 
(3,4  0,3)a (1,46  0,05)a (0,0097  0,0002)a 

Pão MB (5,00 ± 0,05)b 
(2,5  0,4)b (1,34  0,07)b (0,0106  0,0008)b 

Pão CM (4,63 ± 0,04)a 
(21  2)c (1,88  0,08)c (0,0089  0,0002)c 

Pão CMB (4,22 ± 0,07)c 
(35  4)d (2,3  0,1)d (0,0795  0,0004)d 

(*) Valores médios de análises realizadas em 12 replicatas. (**) Valores médios de análises 
realizadas em 6 replicatas. Médias com letras diferentes na mesma coluna diferem estatisticamente 
(p<0,05) pelo Teste de Duncan.  

 

Os Pães CM e CMB apresentaram características muito diferentes do pão de 

formulação tradicional (Pão FT) e do pão com adição de massa base (Pão MB). 

Estruturas muito rígidas, miolos compactados e casca grossa (Figura 3). As etapas 

seguintes do projeto incluem realização de um delineamento para estabelecer a 

melhor formulação e análise sensorial do produto final.  
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Figura 3: Miolo dos pães FT, MCB e MC. 


