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RESUMO 

O objetivo do presente trabalho é desenvolver um preparado de maracujá para 

aplicação em sorvete e confeitaria, de acordo com as características estabelecidas 

pela ANVISA. Para avaliar o preparado desenvolvido foram realizadas análises 

analíticas e físico-químicas de textura, umidade, teor de sólidos e atividade de água. 

A atividade de água obtida foi de 0,90, indicando a necessidade da adição de 

conservante para aumentar a vida de prateleira do produto. O teor de sólidos solúveis 

final foi de 49,5°Brix e a umidade em base úmida foi de 51,5%, para o preparado de 

maracujá desenvolvido com sorbato de potássio. Os resultados das análises 

mostraram que o preparado desenvolvido é adequado para aplicação em sorvete, 

quando comparado com os preparados existentes disponíveis no mercado. 

INTRODUÇÃO 

A produção do maracujá em escala comercial teve início no começo da década de 

1970, com o maracujá-azedo. Em 2000, a espécie P. edulis f. flavicarpa ocupava, no 

Brasil, área de aproximadamente 33.400 ha com uma produção de 330,8 mil 

toneladas e produtividade de 9,9 t/ha (Cordova, Gama, Winter, Neto, & Freitas, 2005). 

Segundo a SPO (Sistema de produção Embrapa), o Estado da Bahia é o maior 

produtor nacional de maracujá, com um volume de 321 mil toneladas, correspondendo 

a 41% da produção brasileira, em uma área aproximada de 30 mil hectares, em 2012.  

Os preparados de frutas são obtidos a partir da mistura de polpas de frutas com outros 

aditivos alimentícios, a fim de caracterizarem juntos um produto específico em cores, 

sabores e consistência física (Trentin, 2011). O principal ingrediente, a polpa de frutas, 

deve apresentar 50% ou mais da composição da formulação do preparado, sendo que 

cada vez mais há incentivos de aproveitar ao máximo o teor natural das frutas em tal 

produto (Locks, 2005).  

No Brasil, o Padrão de Identidade e Qualidade (PIQ) para preparados de fruta segue 

a Resolução RDC nº 272 de 22 de setembro de 2005, da ANVISA, definindo: produtos 

de frutas como sendo produtos elaborados a partir de frutas inteiras ou partes e ou 

sementes, obtidos por secagem ou desidratação ou concentração. Para este trabalho 

foi utilizado como parâmetro o preparado de maracujá da marca Pró Polpa®. 
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OBJETIVOS 

O presente trabalho tem como objetivo principal desenvolver preparado de maracujá 

para aplicação em sorvete.  Ele pode ser utilizado de diversas maneiras como em 

tortas, coberturas, mousses, recheios, biscoitos entre outros. A necessidade de 

utilização de conservante químico na formulação também é objetivo do presente 

estudo, bem como produzir um preparado de maracujá semelhante ao Pró Polpa® 

com as normas da ANVISA vigentes para preparado de frutas em escala piloto. 

METODOLOGIA 

Os maracujás utilizados para a elaboração dos preparados foram cultivados na cidade 

Maracás, Bahia. Os maracujás foram despolpados manualmente e armazenados em 

freezer horizontal a uma temperatura aproximada de -10°C. As matérias-primas 

utilizadas para a elaboração do preparado de maracujá foram: pectina, açúcar cristal, 

goma guar, sorbato de potássio, água mineral, corante amarelo de Tartazina, corante 

Amarelo Crepúsculo. Comparou-se as características do preparado elaborado com o 

preparado Pró Polpa®, um dos preparados de maracujá mais vendidos no Brasil, 

segundo o fabricante. 

Os equipamentos utilizados foram: aquecedores elétricos, jarros de aço inox, colheres 

de alumínio, luvas emborrachadas, bastão de vidro, pipeta de Pasteur, formas de 

alumínio para estufa, liquidificador Philips Walita®, potes de vidro com tampas 150 mL 

cada, tacho de aço inox alimentado com vapor com capacidade para 8,0 litros, 

refratômetro Biobrix®, analisador de umidade Shimadzu® Moc 63u UniBloc, 

analisador de atividade de água Aqua Lab® Series 3TE, texturômetro Stable Micro 

Systems® TaxT2i, Colorímetro de bancada ColorQuest XE® Hunter Lab, Estufa 

Ethiktechnology ®, geladeira, balança semi-analitica Micronal B2000®, dessecador, 

pinça Monjonier, baldes plásticos peagâmetro. 

Todos os aditivos alimentares foram adicionados na formulação conforme as normas 

da ANVISA. Foram realizados testes de textura, umidade e atividade de água, para 

garantir as características de semelhança com o produto já existente no mercado.  

Todo o processo de elaboração dos preparados de maracujá foi realizado na planta 

piloto do bloco I do Instituto Mauá de Tecnologia (IMT). 
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As equações utilizadas para o desenvolvimento do preparado de maracujá se 

encontram na Tabela 1 e a simbologia na Tabela 2. 

Primeiramente, realizou-se o balanço de massa para formulação do preparado de 

maracujá, com base nas características desejadas pelo fornecedor. A Equação 1 

relaciona a quantidade de fruta com a quantidade de sólidos totais do preparado. 

Conforme especificado pelo fabricante Pró Polpa ®, o preparado possui 65% de fruta. 

A massa inicial de preparado é resultado da soma de todos os componentes 

misturados inicialmente, no jarro metálico para escala em bancada e no tacho para 

escala piloto, conforme Equação 2. 

Por se tratar de um balanço de massa sem a presença de reação química, toda a 

massa que entra no volume de controle (jarro metálico ou tacho) sai em forma de 

vapor de água e preparado de maracujá, Equação 3. 

Para preparado de frutas resistentes ao calor, é conveniente assegurar uma 

temperatura de fusão elevada e uma perfeita estabilidade dimensional (Conservantes, 

2011). A CNNPA estabelece que a quantidade máxima de pectina em produtos 

obtidos a partir da cocção de frutos não devem ultrapassar 2%. Dessa forma, a massa 

de pectina colocada no início do processo foi determinada pela Equação 4.   A mesma 

norma estabelece a porcentagem máxima de goma guar. A Equação 5 representa a 

quantidade de goma guar a ser adicionada inicialmente de modo a não extrapolar o 

limite máximo de 1000 mg/kg. 

De acordo com o anexo I da Norma Técnica Especial Relativas a Alimentos e Bebidas, 

a quantidade máxima de Sorbato de potássio permitida como aditivo intencional é de 

2000 mg/kg (ANVISA). A Equação 6 expressa a quantidade de Sorbato de potássio 

que deve ser fornecido ao volume de controle inicialmente de modo a não ultrapassar 

o máximo permitido no preparado final. 

A Equação 1 pode ser escrita em termos de concentração de sólidos solúveis de 

maracujá e a requerida no preparado final. A Equação 7 representa o balaço de massa 

do processo em termos de sólidos solúveis no início e no fim do processo. 

O rendimento do processo de concentração do preparado é expresso pela Equação 

8. 
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Segundo (Mujumdar, 1995), define-se umidade de um sólido na base seca quando a 

relação da massa de água e o material for feita em relação a massa seca do material 

(Equação 9) e a umidade de um sólido na base úmida quando a relação for em relação 

a massa total do material (Equação 10). 

Tabela 1. Equações utilizadas para o desenvolvimento do preparado de maracujá 

𝑀𝑀

𝑀𝑀+ 𝑀𝐴ç
= 0,65    (1) 𝑀𝑖 =  𝑀𝑀 + 𝑀𝐴ç + 𝑀𝑃 +  𝑀𝑆 + 𝑀𝐺 +  𝑀Á𝑔   (2) 

𝑀𝑀 +  𝑀𝐴ç +  𝑀𝑃 +  𝑀𝑆 +  𝑀𝐺 =  𝑀𝐶,𝑡 +  𝑀Á𝑔   (3) 𝑀𝑃 = 0,006 × 𝑀𝑖  (4) 

𝑀𝐺 = 0,0005 × 𝑀𝑖  (5) 𝑀𝑆 = 0,001 × 𝑀𝑖  (6) 

(𝑀𝑀 × 𝑥𝑀) +  𝑀𝐴ç +  𝑀𝑃 + 𝑀𝑆 +  𝑀𝐺 =  (𝑀𝐶,𝑡 × 𝑥𝐶,𝑡) (7) 𝜂 =
𝑀𝐶,𝑜

𝑀𝐶,𝑡
  (8) 

𝑋𝑆 =  
𝑀Á𝑔

𝑀𝑆
  (9) 𝑋𝑈 =  

𝑀Á𝑔

𝑀Á𝑔+ 𝑀𝑆
  (10) 

 

Tabela 2. Simbologia das equações utilizadas 

Símbolo Subscrito 

M Massa (g) M Maracujá 
x Teor de sólidos solúveis (ºBx) Aç Açúcar 
X Umidade i Inicial 
η Eficiência do processo P Pectina 
 S Sorbato 
 G Goma Guar 
 Ág Água 
 C,t Concentrado, teórica 
 C,o Concentrado, obtido 
 S Base seca 
 U Base úmida 

 

A textura das amostras de preparado de maracujá pode ser obtida no texturômetro, 

calibrado com um peso de cinco quilos para ajustes dos parâmetros do equipamento. 

Oitenta miligramas de amostras foram pesados em béquer de vidro de cinquenta e 

dois milímetros de diâmetro com capacidade de cem mililitros. O béquer foi 

posicionado no centro do equipamento. Utilizou-se um probe do tipo disco de trinta e 

cinco milímetros de diâmetro que executou compressão sob a amostra bem 

centralizada. O gráfico de força sob tempo foi gerado no software do equipamento. 

Consultando um catálogo de amostras-padrão, escolheu-se o ketchup como o produto 

referência para a análise do preparado de maracujá, utilizando-o como padrão para o 

software do equipamento. Após análise, o probe foi higienizado com água destilada e 
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secado com papel toalha. Para cada amostra realizou-se análise de textura em 

triplicata. 

Com a finalidade de verificar a concentração de sólidos solúveis no preparado 

elaborado e no preparado fornecido pelo fabricante, utilizou-se o refratômetro. 

Higienizou-se o prisma para amostra com água destilada secando com papel toalha e 

depois inseriu-se cerca de duas gramas do preparado, fechando o equipamento e 

travando-o. Fez-se a leitura do teor de sólidos. 

O teor de sólidos totais foi obtido por meio do analisador de umidade executado 

segundo os Métodos Físico-químicos para análise de Alimentos Instituto Adolfo Lutz. 

Utilizou-se o padrão “ketchup” para análise de teor de sólidos totais. 

A quantidade de água livre nas amostras foi obtida com o analisador de atividade de 

água. Cerca de dois gramas de amostra foram colocados num recipiente de amostras 

de polietileno de formado circular, com diâmetro de quatro centímetros por meio 

centímetro de espessura. Este recipiente foi inserido no compartimento designado do 

equipamento. A câmera foi fechada após sua inserção e a atividade de água da 

amostra foi lida três vezes pelo equipamento e o resultado, obtido pela média dos 

valores. Para cada amostra realizou-se leitura em duplicata. 

DESENVOLVIMENTO 

Foram propostas duas formulações de preparado de maracujá, a fim de verificar o 

efeito da adição ou não de Sorbato de Potássio e corantes no produto final. Para a 

realização do estudo, primeiramente foram produzidos ambas as formulações em 

escala bancada, sendo produzidos cerca da 500g de produto. Ao obter o produto com 

as características desejadas, a formulação foi ampliada para a escala piloto, onde 

foram produzidas cerca de 6,0 kg de preparado de maracujá por batelada. 

Pesou-se as matérias-primas individualmente em balança semi-analítica. Misturou-se 

o Sorbato, a pectina e a goma guar com o auxílio de uma colher. A mistura homogênea 

foi batida com toda a água mineral pesada em um liquidificador por cinco minutos, 

formando-se uma solução viscosa de coloração branca. 

Ao mesmo tempo que ocorria a hidratação da pectina, do Sorbato e da goma guar no 

liquidificador, aqueceu-se a polpa de maracujá com o açúcar em jarro de aço inox sob 

aquecimento elétrico, temperatura de 85°C e agitação contínua com auxílio de bastão 

de vidro. Amostras foram coletadas de dois em dois minutos com auxílio da pipeta de 
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Pasteur até que o teor de sólidos solúveis atingisse concentração de 30% (medida em 

refratômetro), onde adicionou-se a solução viscosa obtida da hidratação no 

liquidificador. Ao chegar na concentração de 50% de teor de sólidos, interrompeu-se 

o aquecimento e a agitação e envazou-se o preparado obtido em frascos de vidro com 

tampa. Em seguida, o resfriamento foi realizado em câmara fria e após uma semana, 

mediu-se o teor de sólidos solúveis final do preparado, comparando-o com o 

fabricante Pro Polpa ® e com o valor que deveria ter sido obtido teoricamente pelo 

balaço material (Tabela 1). 

Na escala piloto, o tacho de aço inox operou sob agitação contínua com aquecimento 

por vapor saturado a 0,5 kgf/cm², sob os mesmos procedimentos descritos.  

RESULTADOS  

As formulações obtidas no desenvolvimento dos preparados de maracujá, com e sem 

adição de Sorbato de potássio são apresentados na Tabela 3. A adição de sorbato de 

potássio foi realizada nas quantidades máximas permitidas na legislação (ANVISA). 

Com a finalidade de intensificar a cor da polpa da fruta no preparado, adicionou-se 

também cerca de 0,004% corante amarelo crepúsculo e 0,006% de amarelo de 

tartasina nas duas formulações. 

Tabela 3. Formulações do preparado de maracujá desenvolvido, F1, sem adição de Sorbato de 

potássio, F2, com adição de Sorbato de potássio 

Matéria-prima % 

 F1               F2 

Polpa 51,25 51,05 

Açúcar cristal 27,50 27,50 

Água Mineral 20,65 20,70 

Pectina 0,30 0,60 

Goma Guar 0,30 0,05 

Sorbato de Potássio 0,00 0,10 

 

Realizou-se a análise de textura para obtenção de propriedades reológicas do 

preparado desenvolvido em escala piloto, tais como firmeza, consistência, 

coesividade, índice de viscosidade bem como a influência da semente na amostra. A 

Tabela 4 apresenta a média das triplicatas das propriedades obtidas pela análise de 

textura com seus respectivos desvios-padrão para o preparado de maracujá, com 

formulação F2. 
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Os resultados apresentados na Tabela 4 podem ser observados na Figura 1, análise 

de textura realizada em triplicata, com preparado de formulação F2.  

 

Tabela 4. Propriedades reológicas do preparado de maracujá desenvolvido, segundo formulação F2 

Propriedades reológicas Com sementes Sem sementes 

Firmeza (N) 0,211±0,003 0,151±0,013 

Consistência (N·s) 4,499±0,050 3,090±0,269 

Coesividade (N) -0,309±0,011 -0,171±0,026 

Índice de viscosidade (N·s) -0,649±0,017 -0,248±0,043 

 

A firmeza da amostra é representada pelo ponto (IV). O preparado com sementes 

apresenta cerca de 28% mais firmeza quando comparado com o preparado sem 

sementes (Tabela 4). O padrão utilizado para metodologia de operação do 

texturômetro foi o ketchup, que apresenta firmeza de 0,811±0,025 N, segundo o 

fabricante do equipamento. O preparado de maracujá quando submetido ao ensaio 

de textura (back extrusion) tanto com a presença de semente quanto com a ausência 

delas, apresenta firmeza mais baixa quando comparada ao padrão ketchup, ou seja, 

o preparado de maracujá desenvolvido é mais fluido e menos firme que o ketchup.  

A consistência da amostra é a área abaixo das curvas entre os pontos (I) e (IV). 

Verifica-se que a consistência do preparado com semente é cerca de 50% superior 

quando comparada com o preparado sem a presença da semente na análise (Tabela 

4). Contudo, o preparado apresenta caráter mais consistente quando comparado ao 

ketchup, que apresenta consistência de 2,153±0,298 N·s, segundo o fabricante do 

equipamento. 

A coesividade, por definição, é a tendência das moléculas se manterem juntas (Spada, 

2016). É representada pela região (V) a (VII) da Figura 1. Como a presença das 

sementes aumenta a resistência da fluência do probe do texturômetro ao preparado 

de maracujá, as moléculas ficam mais próximas umas das outras, apresentando maior 

coesão a análise de textura do preparado com semente, conforme observado na parte 

negativa do gráfico (Figura 1 e Tabela 4). A coesão está relacionada com o índice de 

viscosidade. Quanto mais negativo os valores reológicos de coesão e índice de 

viscosidade da amostra, mais unidas e próximas estão as moléculas desta amostra.  
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Figura 1. Influência da semente na análise de textura do preparado de maracujá desenvolvido  

 

Analisou-se a umidade do preparado desenvolvido com a presença de corante e de 

sorbato de potássio. Os tempos das análises foram de 19 minutos e 47 segundos para 

primeira réplica e de 20 minutos e 45 segundos para segunda réplica, com 

temperatura de operação a 140°C e ponto de parada programado para um desvio 

inferior a 0,1%. A curva de secagem obtida está representada na Figura 2. O 

fabricante do equipamento recomenda não utilizar sementes no analisador de 

umidade. Por isso, esta análise foi executada sem a presença da semente. 

 

Figura 2. Avaliação do teor de sólidos totais do preparado de maracujá desenvolvido 

 

Comparou-se a atividade de água do preparado desenvolvido com o Pró Polpa®. 

Como o preparado Pró Polpa® utiliza corante Amarelo de Tartazina e Amarelo 

Crepúsculo em sua formulação, realizou-se a análise de atividade de água com a 

presença de corantes e sorbato de potássio. Os resultados obtidos, em duplicata, 

estão registrados na Figura 3.a. Com o objetivo de verificar a influência das sementes 

na análise, realizou o mesmo teste de atividade de água sem a presença das 

sementes, conforme registrado na Figura 3.b.  
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Figura 3. Avaliação da atividade de água do preparado de maracujá desenvolvido. a) Com a 
presença de sementes. b) Sem a presença de sementes 

 

Verifica-se que as sementes não influenciam na análise e que o preparado de 

maracujá desenvolvido apresenta uma quantidade de água livre muito próxima do 

preparado Pró Polpa®, conforme pode ser observado na Tabela 5.  

 

Tabela 5. Influência das sementes na análise de atividade de água 

  Pró Polpa®  Desenvolvido 

Com semente (0,9015±0,0012)% (0,9106±0,0011)% 

Sem semente (0,905±0,0007)% (0,9081,0010)% 

 

Com o auxílio de um refratômetro, mediu-se o teor de sólidos solúveis do preparado 

Pró Polpa® e do desenvolvido em escala piloto, com a presença de corante e sorbato 

de potássio na formulação. O teor de sólidos solúveis Pró Polpa® lido no refratômetro 

foi de 52% e o desenvolvido foi de 49,5%. Analisando a Figura 4, observa-se que o 

processo foi finalizado em aproximadamente 51% (base úmida).   

 

Figura 4. Avaliação visual do preparado de maracujá (a) Pró Polpa® (b) Experimental 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho teve o objetivo de produzir um preparado de maracujá para aplicação 

na indústria de sorvetes. Realizaram duas formulações diferentes a fim de verificar a 

(a) (b) 

(a) (b) 



 

10 
 

influência do sorbato de potássio no produto final. Foram realizadas análises de 

textura, umidade e atividade de água, verificando como as sementes influenciam em 

cada análise. 

A utilização do sorbato de potássio pouco influenciou nas características físico-

químicas finais do preparado. Optou-se por usá-lo a fim de inibir a proliferação de 

bolores e leveduras e estender o tempo de vida de prateleira. 

O uso do corante se faz necessária para a aplicação do preparado de maracujá como 

componente da formulação do sorvete. Contudo, sua presença é desprezível caso o 

preparado fosse aplicado apenas como calda do sorvete. 

Conseguiu-se desenvolver e processar o preparado de maracujá tanto em escala 

bancada quanto em escala piloto obtendo-se características muito semelhantes ao 

fabricante Pró Polpa®. 
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