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RESUMO

A banana (Musa spp.) é uma das frutas mais consumidas no mundo, sendo produzida na maioria dos países tropicais. Dentre os principais 
constituintes da banana verde o que mais se destaca é o amido resistente que corresponde a cerca de 55% a 93% do teor de sólidos totais, já no 
fruto maduro, este amido é convertido em açucares, sendo eles glicose, sacarose e frutose. O amido resistente além de apresentar baixo valor 
calórico contribui para redução do índice glicêmico dos alimentos, proporcionando assim menor resposta glicêmica e consequentemente 
insulínica, contribuindo então para a prevenção do desenvolvimento de diabetes. A biomassa da banana verde surge como mais uma alternativa 
na categoria de alimentos funcionais, (massa feita a partir do cozimento do fruto verde) para atuar como poderoso espessante que pode 
substituir alguns já utilizados tradicionalmente como o trigo e amido de milho e que pode ser agregada à maioria das receitas. Desse modo, o 
consumo da biomassa de banana verde pode trazer para a saúde muitos benefícios, sendo uma opção viável e de fácil preparação. Sendo assim, 
este trabalho tem como objetivo realizar a análise sensorial do brigadeiro feito a partir da biomassa da banana verde, utilizando-se a polpa, pois 
não apresenta sabor, odor, baixo teor de açúcar e tem alto teor de amido resistente, requisitos estes que melhoram consideravelmente o valor 
nutricional do alimento. Trata-se de um estudo do tipo experimental, descritivo e quantitativo. Realizado no laboratório de técnica dietética da 
Faculdade Estácio de São Luís, na cidade de São Luís - Maranhão, em novembro de 2015. Participaram da pesquisa 59 avaliadores adultos, não 
treinados, de ambos os sexos, com faixa etária de 18 a 30 anos, sendo estes alunos da instituição. A banana utilizada no estudo pertence à família 
Musaceae, de variedade prata, foi adquirida em um supermercado de São Luís, no estágio I de maturação, com casca totalmente verde. Foram 
selecionadas 08 bananas, com peso bruto de 1,014Kg, as quais foram submetidas ao processo de higienização com água corrente. Dando 
continuidade ao processo as bananas foram ao cozimento sob pressão com quantidade de água suficiente para cobri-las por 15 minutos. Após 
cozidas, foram descascadas e colocadas em um recipiente de vidro para a pesagem, que resultou em 626g, porém para a formulação do 
brigadeiro usou-se apenas 350g. Logo em seguida utilizou-se o liquidificador para o processamento da polpa adicionada de 80 ml de água filtrada, 
até tornar-se uma massa homogênea, que levou em média cinco minutos. Utilizou-se uma panela média de material alumínio, onde misturou-se 
os ingredientes e em seguida levados ao fogo.  Determinou-se o ponto final pelo desprendimento da massa das paredes da panela, onde colocou-
se a preparação em uma bandeja inox para a modelagem do brigadeiro, que foram feitos pelos responsáveis pela pesquisa, em formato de bola e 
recobertos com granulado de chocolate, totalizando 80 unidades com peso de 10g cada. O Brigadeiro de biomassa obteve o maior índice de 
aceitação correspondente a 77,97% (n = 9) para a opção gostei muitíssimo, nos atributos analisados na amostra: sabor, cor, textura, aparência e 
aceitação global, a aceitabilidade em relação a aparência do brigadeiro, obteve um índice de 63% de aprovação, em relação ao aroma do 
brigadeiro o índice de aceitabilidade foi bom, correspondendo a 51%, no quesito sabor apresentou 49% de aceitação, sendo a textura 
correspondente ao menor índice de aceitabilidade, os participantes julgaram que o brigadeiro tradicional ainda é de melhor aceitação. Como 
demostrado neste trabalho, a biomassa da banana verde é um alimento com alto teor de amido resistente, considerado um alimento funcional e 
que está associado a inúmeros benefícios à saúde humana, dentre eles a prevenção do desenvolvimento de doenças cardiovasculares, diabetes 
principalmente a do tipo II, além de promover maior saciedade e auxiliar na redução de peso.
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