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RESUMO

Com o aumento do interesse em um estilo de vida mais saudável por parte da população, novos meios para alcançar esse objetivo têm sido 
criados, como a utilização de alimentos funcionais. Um bom exemplo é a Biomassa de Banana Verde, esta age como excelente espessante e não 
altera o sabor do alimento, mas enriquece-o com minerais, vitaminas, fibras e é fonte de amido resistente, além da possibilidade de várias 
preparações culinárias. Por ser um alimento rico em nutrientes, ele atua de forma benéfica para aqueles que fazem o seu uso, como a eficácia em 
tratamentos contra obesidade e redução de colesterol. O projeto analisou a composição das biomassas verdes e dos frutos maduros de três 
cultivares da banana Musa sp. sendo estas a prata (Musa acuminata Colla x Musa balbisiana Colla, Grupo AAB), caturra (Musa acuminata Colla x 
Musa balbisiana Colla, Grupo AAA) e da terra (Musa acuminata Colla x Musa balbisiana Colla, Grupo AAB). Os frutos no grau 1 de maturação 
(casca verde escuro) foram adquiridos no Mercado Municipal de Campos dos Goytacazes – RJ no mês de dezembro de 2017. Foi preparada a 
biomassa de metade dos frutos adquiridos, utilizando apenas a polpa, e a outra metade amadureceu até o estágio 7 (amarelo com manchas 
marrons). Os parâmetros físico-químicos analisados foram os valores de macronutrientes (lipídios  carboidratos) e  também acidez, cinzas e 
umidade, com a utilização dos métodos respectivamente: método Bligh e Dye, método Eynon Lane (Inversão da sacarose para determinação de 
açúcares totais), acidez titulável, cinza seca, método por secagem. Dos resultados preliminares deste estudo foram encontrados quanto aos 
teores de lipídios das biomassas de banana verde: Prata (0,70%), Caturra (0,23%), Terra (0,72%), as maduras apresentaram respectivamente 
(0,20%), (0,00%) e (0,31%). Para a determinação de açúcares considerando a massa de açúcar redutor em 100g da amostra, nas biomassas não 
foram detectáveis a presença destes, já as maduras apresentaram: Prata (7,5g), caturra (12,86g) e terra (6,68g). Da acidez titulável foram 
encontrados os valores para as biomassas, banana caturra (0,26%), prata e terra (0,53%), já para as bananas maduras foram encontrados os 
valores respectivamente: (0,79%), (0,40%) e (0,92%). Dos valores de cinza seca as biomassas demostraram as seguintes porcentagens, caturra 
(0,5%), prata e terra (0,31%), as bananas maduras respectivamente de (0%), (0,32%), (0,92%). Para os resultados de umidade, esses foram 
encontrados nas biomassas caturra (68,18%), prata (69,27%) e a terra (62,98%), já as maduras apresentaram respectivamente (72,70%), (73,68%) 
e (67,62%). Os resultados preliminares permitem concluir que as biomassas possuem um maior teor de lipídios quando comparada com a 
madura, já com relação ao carboidrato, as biomassas não apresentaram resultados quantitativos de glicose, o que condiz com a questão sensorial 
por não apresentar sabor doce. As biomassas também apresentaram um menor teor de acidez com exceção da banana prata e menor umidade 
das biomassas analisadas quando comparada com as maduras, sendo assim pode-se concluir que a acidez das bananas aumenta na medida em 
que elas amadurecem. Sob os resultados encontrados torna-se um importante estudo para a área de nutrição com o intuito de maiores 
investigações de suas propriedades nutricionais através de métodos diferentes dos utilizados.
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