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RESUMO

A banana tem origem atribuída à região Asiática, mas hoje seu cultivo é difundido em varias regiões do planeta e o Brasil destaca-se como 
segundo maior produtor do mundo. Em sua composição apresenta nutrientes essenciais como vitaminas A, B1, B2, C, cálcio, ferro, proteínas, 
carboidratos e fósforo. Da banana verde, após o cozimento, extrai-se um subproduto denominado biomassa, cuja composição apresenta o 
elemento amido resistente (AR), que se destaca por suas peculiaridades no processo digestivo. O presente trabalho objetivou avaliar o potencial 
nutricional da biomassa da banana verde para a elaboração de cookies, nuggets e maioneses, como alternativa saudável para enriquecimento 
desses produtos industrializados. A banana foi adquirida na feira do agricultor da cidade de Macapá e transportada ao Laboratório de análises 
físico-químicas do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológica do Estado do Amapá-IEPA. Na obtenção da biomassa utilizaram-se bananas 
verdes, higienizadas, cozidas com casca por cerca de 20 minutos, posteriormente descascadas e trituradas para obtenção de uma pasta 
homogênea. Para determinação do valor nutricional foram realizadas análises da composição centesimal (proteínas, lipídeos, carboidratos, 
umidade, cinzas e fibra) da banana verde, biomassa e dos produtos enriquecidos com biomassa. Realizou-se também análise sensorial através de 
testes de aceitação e intensão de compra dos produtos desenvolvidos. A biomassa apresentou 72,43% de umidade, 0,99% de cinzas, 2,81% de 
proteína, 3,3% de lipídio e 3% de fibras. Nos produtos elaborados destacaram-se: proteína (1,87%) e lipídio (11,2%) na maionese; proteína 
(8,43%) e cinza (1,99%) nos cookies e nos nuggets 2,65% de lipídio, 2,31% de cinza e 14,37% de proteína, como também boa aceitação sensorial 
dos produtos desenvolvidos. A utilização da banana verde através da biomassa para o enriquecimento de novos produtos pode ser uma alterativa 
viável para um melhor aproveitamento do fruto através da agregação de valor, além de incentivar o consumo da banana verde pela população e 
elevar a qualidade nutricional dos produtos elaborados.
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