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RESUMO 

Introdução: No processamento industrial do maracujá (Passiflora edulis) a maior 
parte do fruto torna-se resíduos, os quais são ricas fonte de polissacarídeos. Esses 
resíduos se tratados adequadamente podem ser convertidos em insumos de 
considerável valor agregado. Portanto, o presente trabalho teve como objetivo extrair 
e caracterizar físico-química e biologicamente, bem como, pela primeira vez, estudar 
as características tecnológicas do polissacarídeo extraído do resíduo de maracujá 
com o intuito de fornecer subsídios para futuras aplicações no campo farmacêutico e 
cosmético. Metodologia: Inicialmente, realizou-se a extração e a purificação do 
polissacarídeo de resíduos de maracujá (PolRMar). Posteriormente, o PolRMar foi 
avaliado quanto ao aspecto, pH, propriedade tecnológicas (solubilidade, capacidade 
de absorção de água, intumescimento, capacidade de emulsificação e estabilidade, 
e capacidade de formação de espuma), atividade antioxidante e citotoxicidade pelo 
teste de MTT em linhagens de células (L929 e CaCo-2). Resultados e discussão: 
O polissacarídeo obtido apresentou aspecto de pó amorfo levemente amarelado, 
com rendimento de 6,3 ± 0,6 %. A dispersão coloidal do PolRMar em água 
apresentou pH 4,3, condutividade de 359,7 ± 20,4 us/cm e potencial zeta de -32,4 
mV. O PolRMar apresentou solubilidade em água de 31,1 ± 4,6 %, capacidade de 
absorção de água de 4,2 ± 0,7 g H2O/g e capacidade de intumescimento de 5,9 g/g. 
O biopolímero apresentou ainda capacidade emulsionante de 100 % e estabilidade 
da emulsão de 26,7 %. A avaliação da atividade antioxidante revelou que a 
concentração inibitória mínima (IC50) do PolRMar foi de 417,1 µg.mL-1. O PolRMar 
demonstrou ainda a ausência de citotoxicidade nas linhagens testadas. Conclusão: 
O estudo revelou que o PolRMar possui excelentes propriedades físico-químicas e 
tecnológicas, além de atividade antioxidante e atoxicidade em células. O biomaterial, 
portanto, mostrou-se como um insumo promissor para o delineamento de produtos 
nos mais diversos campos. 
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ABSTRACT 
Introduction: In the industrial processing of passion fruit (Passiflora edulis) most of 
the fruit becomes waste, which are rich source of polysaccharides. Such waste, if 
properly treated, can be converted into inputs of considerable added value. 
Therefore, the present work aimed to extract and characterize physicochemically and 
biologically, as well as, for the first time, to study the technological characteristics of 
the polysaccharide extracted from passion fruit residue in order to provide subsidies 
for future applications in the pharmaceutical and cosmetic fields. Methodology: 
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Initially, the extraction and purification of polysaccharide from passion fruit residues 
(PolRMar) was performed. Subsequently, PolRMar was evaluated for appearance, 
pH, technological properties (solubility, water absorption capacity, swelling, 
emulsification capacity and stability, and foaming capacity), antioxidant activity and 
cytotoxicity by MTT test in strains cells (L929 and CaCo-2). Results and 
discussion: The polysaccharide obtained had the appearance of slightly yellow 
amorphous powder, with 6.3 ± 0.6 % yield. The colloidal dispersion of PolRMar in 
water presented pH 4.3, conductivity of 359.7 ± 20.4 us/cm and zeta potential of         
-32.4 mV. PolRMar had a water solubility of 31.1 ± 4.6%, a water absorption capacity 
of 4.2 ± 0.7 g H2O / g and a swelling capacity of 5.9 g/g. The biopolymer also 
presented emulsifying capacity of 100% and emulsion stability of 26.7%. The 
evaluation of antioxidant activity revealed that the minimum inhibitory concentration 
(IC50) of PolRMar was 417.08 µg.mL-1. PolRMar also demonstrated the absence of 
cytotoxicity in the tested strains. Conclusion: The study revealed that PolRMar has 
excellent physicochemical and technological properties, as well as antioxidant activity 
and cell toxicity. The biomaterial, therefore, proved to be a promising input for 
product design in various fields. 
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INTRODUÇÃO 
Os polissacarídeos de origem natural são caracterizados como estruturas complexas 
e ramificadas de alto peso molecular (PAL & NAYAK, 2015). Estes possuem 
aplicabilidade ampla, atribuída às suas propriedades, como baixa toxicidade; 
diversificadas atividades biológicas e propriedades tecnológicas como agente 
gelificante, estabilizante, espessante, desintegrante, dentre outras (HU & GOFF, 
2018). Dentre os polissacarídeos mais utilizados destaca-se a pectina (éster metílico 
do ácido poligalacturônico), encontrada de forma abundante na parede celular de 
células vegetais em desenvolvimento (KIENTEKA et al., 2018). Os resíduos 
industriais do processamento maracujá (Passiflora edulis), também chamados de 
coprodutos são uma rica fonte de pectina (KULKARNI & VIJAYANAND, 2010).  

O Brasil é um dos maiores produtores e processadores de frutas tropicais, dessa 
maneira, uma grande quantidade de subprodutos é gerada a partir do 
processamento industrial e, geralmente, são descartados ou subutilizados levando a 
perdas de matéria prima, energia bem como a um impacto negativo sob o meio 
ambiente (MALUCELLI et al., 2017). No processamento industrial do maracujá a 
maior parte do fruto torna-se resíduo, que se tratados com tecnologia adequada 
podem ser convertidos em produtos comerciais, sendo utilizados como matéria-
prima em processos secundários, constituintes de novos produtos macro e 
nanoestruturados e aplicados no ramo farmacêutico e cosmético (LÓPES-VARGAS 
et al., 2013).  

Nos últimos anos, vem sendo observada uma nova tendência de produção e 
consumo de nanosistemas para a proteção, melhora da estabilidade, 
biodisponibilidade e permeabilidade de substâncias ativas (KATOUZIAN & JAFARI, 
2016). Seguindo essa nova perspectiva, a pectina torna-se uma boa alternativa para 
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produção de produtos nanoestruturados, visto que possui inúmeras características 
que facilitam o carreamento dessas substâncias (GHAREHBEGLOU et al., 2019). 
Desse modo, o presente trabalho teve como objetivo extrair e caracterizar físico-
química e biologicamente, bem como, pela primeira vez, estudar as características 
tecnológicas do polissacarídeo extraído do resíduo de maracujá com o intuito de 
fornecer subsídios para futuras aplicações no campo farmacêutico e cosmético.  

METODOLOGIA 
Os resíduos de maracujá foram obtidos por doação através do estabelecimento 
Dencla Industria de Polpas Ltda (Teresina/Piauí), no período de agosto a dezembro 
de 2018. Em seguida, foram encaminhados ao Laboratório Interdisciplinar de 
Materiais Avançados (LIMAV) para processamento inicial e análises posteriores. 
Para extração do polissacarídeo de resíduos de maracujá (PolRMar), utilizou-se a 
metodologia descrita por Muñoz (2012b), adaptada. Inicialmente, uma proporção 
pré-definida de resíduo e água foi submetida a agitação constante por 1h e 30 min á 
80°C, em seguida, a solução resultante foi centrifugada e filtrada, para então ser 
purificada e precipitada em etanol absoluto e posta a secagem em estufa com 
circulação de ar à 40°C por 24 h. O PolRMar foi avaliado quanto ao aspecto, pH, 
propriedade tecnológicas (solubilidade, capacidade de absorção de água, 
intumescimento, capacidade de emulsificação e estabilidade, e capacidade de 
formação de espuma) (ALPIZAR-REYES et al.,2017), atividade antioxidante 
(CAMBRUSSI et al., 2019) e citotoxicidade pelo teste de MTT em linhagens de 
células (L929 e CaCo-2) da dispersão coloidal nas concentrações de 62,5 - 1000 
µg.mL-1 (SILVA & TEIXEIRA, 2015). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O polissacarídeo obtido apresentou aspecto de pó amorfo levemente amarelado, 
com rendimento de 6,3 ± 0,6%. A dispersão coloidal do PolRMar em água 
apresentou pH 4,3 e condutividade de 359,7 ± 20,4 us/cm. Por meio da avaliação do 
potencial zeta é possível obter informações sobre a estabilidade e comportamento 
da carga dos polímeros sendo que a amostra analisada obteve um valor de - 32,4 
mV, confirmando a estabilidade da dispersão coloidal do PolRMar, visto que 
potenciais superiores a +30 ou inferiores a -30 mV configuram sistemas dispersos 
eletricamente estabilizados (KANG et al., 2019). Este resultado deve-se, 
principalmente a composição química da molécula da pectina que é rica em ácidos 
urônicos, tornando o potencial mais negativo. A solubilidade do PolRMar em água foi 
de 31,1 ± 4,6 %, este parâmetro depende de fatores como peso molecular, estrutura 
química e concentração do polímero. Em geral, o solvente dos polissacarídeos é a 
água, sendo que as moléculas ligam-se por pontes de hidrogênio e tornam-se 
solúveis (HU & GOFF, 2018). O resultado encontrado demonstrou-se superior aos 
subprodutos da laranja (28,9%) (DE MORAES CRIZEL et al., 2013). Já para o 
intumescimento ou capacidade de inchamento, uma propriedade de hidratação que 
está diretamente relacionada aos componentes de celulose presentes na fibra 
(MARTÍNEZ et al., 2012), o valor obtido foi de 5,9 g/g, Jiang et al. (2019) ao avaliar a 
capacidade de inchamento da glucomanana de konjac encontrou um valor (8,0 ± 0,1 
g/g) ligeiramente superior ao do polissacarídeo do resíduo de maracujá. Além disso, 
os resultados revelaram que o PolRMar tem uma capacidade de absorção de água 
de 4,2 ± 0,7 g H2O/g, propriedade que importante na tecnologia produtos que 
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requeiram hidratação e desenvolvimento de viscosidade (LOPEZ-VARGAS et al., 
2013). Este resultado foi semelhante ao reportado para goma acácia (4,8 ± 0,4 g 
H2O/g) (SONG et al., 2019). A capacidade de formar emulsão e sua estabilidade do 
PolRMar foram de, respectivamente, 100% e 26,7%, essas propriedades tem grande 
importância, pois as emulsões são amplamente utilizadas em alimentos, produtos 
farmacêuticos e cosméticos (LU et al., 2019). Em comparação a outros subprodutos, 
foi possível verificar que o resultado encontrado para a capacidade emulsionante 
demonstrou-se superior ao polissacarídeo bruto da vagem de feijoeiro pinto (39,6 ± 
0,9 %) enquanto a estabilidade foi inferior (38,6 ± 0,3 %) (KAMARUDIN & GAN, 
2016). Outra propriedade avaliada foi a capacidade de formação de espuma do 
PolRMar. Tal propriedade confere flexibilidade ao polímero, estando relacionada 
com a composição do polissacarídeo (ALPIZAR-REYES et al., 2017), sendo que 
este em questão não apresentou formação de espuma. Na atividade antioxidante 
determinou-se a concentração inibitória mínima (IC50) do PolRMar necessária para 
eliminar as espécies reativas de oxigênio (EROS) O2•-, HO• e 1O2.  O PolRMar 
apresentou uma IC50 superior (417,1 µg.mL-1), entretanto próxima à da quercetina 
(380 ± 2,4 µg.mL-1), o que caracteriza uma boa atividade antioxidante, pois 
considera-se que quanto menor o IC50 maior o potencial em sequestrar as EROs e 
maior a atividade antioxidante. As EROs são uma das principais causas do estresse 
oxidativo, que está relacionado ao envelhecimento cutâneo, desta forma compostos 
antioxidantes são capazes de interagir com os radicais livres e encerrar uma reação 
em cadeia antes que as moléculas vitais sejam danificadas (OROIAN & ESCRICHE, 
2015). Por fim, o teste de citotoxicidade em L929 e CaCo-2 evidenciou taxa de 
sobrevivência das células acima de 95%, apresentando assim baixa citotoxicidade, o 
que assegura a citocompatibilidade do PolRMar e, dessa forma, sua ampla 
aplicabilidade. Dessa maneira, associado ao crescente interesse dos consumidores 
por produtos de origem natural e sustentáveis, os resultados previamente relatados 
tornam o PolRMar um forte aliado para o desenvolvimento de formulações macro e 
nanoesturadas no campo cosmético, farmacêutico e alimentício.  
 
CONCLUSÕES 
Foi possível realizar a obtenção e as caracterizações (físico-química, tecnológica e 
biológica) do polissacarídeo obtido de resíduos de maracujá. Os resultados 
demonstraram um produto natural com ausência de citotoxicidade, alta estabilidade, 
propriedades tecnológicas favoráveis e com um potencial de ser explorado 
industrialmente. Ademais, o reaproveitamento dos resíduos utilizados corroboram 
para a diminuição do impacto ambiental que os mesmos podem causar.  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
ALPIZAR-REYES, et al. Functional properties and physicochemical characteristics of 
tamarind (Tamarindus indica L.) seed mucilage powder as a novel 
hydrocolloid. Journal of food engineering, v. 209, p. 68-75, 2017. 
CAMBRUSSI, A. N. C. O. et al. Heterogeneous photocatalysis using TiO2 in 
suspension applied to antioxidant activity assays. Materials Today: Proceedings, v. 
14, p. 648-655, 2019. 
DE MORAES CRIZEL, T. et al. Dietary fiber from orange byproducts as a potential 
fat replacer. LWT-Food Science and Technology, v. 53, n. 1, p. 9-14, 2013. 



 

_____________________________________________________________ 
Revista Interdisciplinar de Ciências Médicas - Anais - Teresina-PI  
CNPJ:14.378.615/0001-60  
Registro: ISSN 2594-522X 
 

 

GHAREHBEGLOU, P. et al. Pectin-whey protein complexes vs. small molecule 
surfactants for stabilization of double nano-emulsions as novel bioactive delivery 
systems. Journal of food engineering, v. 245, p. 139-148, 2019. 
HU, X. & GOFF, H.  D. Fractionation of polysaccharides by gradient non-solvent 
precipitation: A review. Trends in food science & technology, 2018. 
JIANG, Y. et al.  Hydrocolloidal properties of flaxseed gum/konjac glucomannan 
compound gel. International journal of biological macromolecules, v. 133, p. 
1156-1163, 2019. 
KAMARUDIN, F. & GAN, C. Molecular structure, chemical properties and biological 
activities of pinto bean pod polysaccharide. International journal of biological 
macromolecules, v. 88, p. 280-287, 2016. 
KANG, X. et al. Effects of inorganic cations and organic polymers on the 
physicochemical properties and microfabrics of kaolinite suspensions. Applied Clay 
Science, v. 176, p. 38-48, 2019.  
KATOUZIAN, I. & JAFARI, S. M. Nano-encapsulation as a promising approach for 
targeted delivery and controlled release of vitamins. Trends in Food Science & 
Technology, v. 53, p. 34-48, 2016. 
KIENTEKA, S. S.; CORRÊA-FERREIRA, M. L. & DE OLIVEIRA PETKOWICZ, C. L. 
Characterization of cell wall polysaccharides from Sicana odorifera fruit and structural 
analysis of a galactan-rich fraction pectins as side chains. Carbohydrate polymers, 
v. 197, p. 395-402, 2018. 
KULKARNI, S. G. & VIJAYANAND, P. Effect of extraction conditions on the quality 
characteristics of pectin from passion fruit peel (Passiflora edulis f. flavicarpa 
L.). LWT-Food Science and Technology, v. 43, n. 7, p. 1026-1031, 2010. 
LÓPEZ-VARGAS, J. H. et al. Chemical, physico-chemical, technological, 
antibacterial and antioxidant properties of dietary fiber powder obtained from yellow 
passion fruit (Passiflora edulis var. flavicarpa) co-products. Food Research 
International, v. 51, n. 2, p. 756-763, 2013. 
LU, X. et al. Using polysaccharides for the enhancement of functionality of foods: a 
review. Trends in Food Science & Technology, 2019. 
MALUCELLI, L. C. et al. Preparation, properties and future perspectives of 
nanocrystals from agro-industrial residues: a review of recent research. Reviews in 
Environmental Science and Bio/Technology, v. 16, n. 1, p. 131-145, 2017. 
MARTÍNEZ, R. et al. Chemical, technological and in vitro antioxidant properties of 
mango, guava, pineapple and passion fruit dietary fibre concentrate. Food 
chemistry, v. 135, n. 3, p. 1520-1526, 2012. 
OROIAN, M. & ESCRICHE, I. Antioxidants: Characterization, natural sources, 
extraction and analysis. Food Research International, v. 74, p. 10-36, 2015. 
PAL, D. & NAYAK, A. K. Alginates, blends and microspheres: controlled drug 
delivery. In: Encyclopedia of Biomedical Polymers and Polymeric Biomaterials, 
11 Volume Set. CRC Press, 2015. p. 89-98. 
SILVA, L. R. & TEIXEIRA, R. Phenolic profile and biological potential of Endopleura 
uchi extracts. Asian Pacific journal of tropical medicine, v. 8, n. 11, p. 889-897, 
2015.  
SONG, Q. et al. Physicochemical and functional properties of a water-soluble 
polysaccharide extracted from Mung bean (Vigna radiate L.) and its antioxidant 
activity. International Journal of Biological Macromolecules, 2019. 


