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Inúmeros fatores afetam a qualidade da vida moderna, de forma que a população deve conscientizar-se 
da importância de alimentos contendo substâncias que auxiliam a promoção da saúde, trazendo com 
isso uma melhora no estado nutricional. Os alimentos funcionais devem estar na forma de alimento 
comum, serem consumidos como parte da dieta e produzir benefícios específicos à saúde, tais como a 
redução do risco de diversas doenças e a manutenção do bem-estar físico e mental. O Objetivo do 
trabalho foi desenvolver um hambúrguer funcional utilizando biomassa de banana verde e proteína de 
soja. Através dos resultados das análises sensoriais foi possível observar que 97% dos provadores 
comprariam ou talvez comprariam o produto indicando a boa aceitabilidade do hambúrguer funcional, 
podendo este  ser incluído na dieta.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A biomassa consiste em uma pasta da banana verde que atua como um excelente espessante e 

também como emulsificante além de agir como um “fermento natural”. Seu principal nutriente é o amido 

resistente, mas outros componentes importantes também estão presentes em concentrações consideráveis 

como potássio, fibras, sais minerais, vitamina B (B1 e B6), β- caroteno (pró-vitamina A) e vitamina C (VALE 

MAIS, 2014).  

Por ser destituída de sabor, a biomassa pode ser empregada em muitos pratos não alterando o 

gosto dos alimentos. A pasta da banana verde contribui para o aumento do volume do alimento, além de 

incorporar vitaminas, minerais e fibras. Existem três tipos de processamento da biomassa: biomassa P 

(polpa); biomassa F (utilizando a casca verde) e a biomassa integral na qual se utiliza casca e a polpa 

(RANIERI; DELANI, 2014).  

De acordo Resolução RDC 40/2001 – ANVISA/MS o Amido Resistente é definido como a 

quantidade total de amido e seus produtos da degradação que resiste a digestão no intestino delgado de 

um indivíduo saudável. Sendo assim, pode se dizer que o amido resistente nada mais é do que uma fibra 

dietética total (WALTER et al; 2005). 

O amido resistente contribui para a queda do índice glicêmico dos alimentos, proporcionando uma 

menor resposta glicêmica e, conseqüentemente, uma menor resposta insulínica, tornando-se mais 

adequada, auxiliando no tratamento de diabetes, principalmente do tipo 2 (PEREIRA, 2007). 

A soja, considerada alimento funcional, fornece nutrientes ao organismo e benefícios para a 

saúde. É rica em proteínas, contém isoflavonas, saponinas, fitatos, inibidores de protease, fitosteróis, 

peptídeos com baixo peso molecular, oligossacarídeos e ácidos graxos poliinsaturados, que auxiliam na 

redução de riscos de doenças crônicas e degenerativas. Também constitui boa fonte de minerais como 

ferro, potássio, magnésio, zinco, cobre fósforo, manganês e vitaminas do complexo B entre elas: riboflavina, 

niacina, cobalamina, além de vitamina C (PENHA et al., 2007).  

Nos últimos anos, o perfil do consumidor tem se modificado e com isso os alimentos saudáveis e 

funcionais têm ganhando cada vez mais espaço na mesa dos brasileiros, pois estes podem auxiliar na 

redução do colesterol, ativando funções intestinais e fornecendo as vitaminas necessárias ao organismo 

(SEBRAE, 2015). 

Um alimento pode ser considerado funcional se for demonstrado que o mesmo pode afetar 

beneficamente uma ou mais funções alvo no corpo, além de possuir os adequados efeitos nutricionais, de 

maneira que seja tanto relevante para o bem-estar e a saúde quanto para a redução do risco de uma 

doença. Os alimentos funcionais são alimentos que provêm a oportunidade de combinar produtos 

comestíveis de alta flexibilidade com moléculas biologicamente ativas, como estratégia para 

consistentemente corrigir distúrbios metabólicos, resultando em redução dos riscos de doenças e 

manutenção da saúde. Estes se caracterizam por oferecerem vários benefícios à saúde, além do valor 

nutritivo inerente à sua composição química, podendo desempenhar um papel potencialmente benéfico na 

redução dos riscos de doenças crônicas degenerativas (MORAES e COLA, 2006). 

O Objetivo do trabalho foi desenvolver um hambúrguer funcional utilizando biomassa de banana 

verde e proteína de soja por se tratar de ser um alimento com grandes propriedades nutricionais. 

 



 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA  

 

2.1. Biomassa  

 

A bananeira (Musa spp.) é uma das fruteiras mais cultivadas nos países de clima tropical e 

subtropical. Seus frutos representam a quarta mercadoria mais importante comercializada no mundo e em 

muitas áreas são considerados o principal produto alimentício. O Brasil possui destaque no cenário mundial, 

com produção de 7 milhões de toneladas e área plantada de 505 mil hectares, o que coloca o país em 

segundo lugar em produção e área colhida (RAMOS et al, 2009). 

A boa aceitação da banana é proveniente dos aspectos sensoriais e valor nutricional, consistindo 

em fonte energética, devido à presença de carboidratos e contendo minerais e vitaminas. A banana além de 

ser um alimento energético é rica em minerais como: potássio, manganês, iodo e zinco e vitaminas do 

complexo B (B1, B2, B6 e niacina), vitamina C e ácido fólico. Os minerais estão em maior quantidade no 

fruto verde quando comparado ao maduro (RANIERI; DELANI, 2014). 

A polpa de banana, quando verde, não apresenta sabor. Trata-se de uma massa com alto teor de 

amido e baixo teor de açúcares e compostos aromáticos. Os frutos ainda verdes são ricos em flavonóides, 

os quais atuam na proteção da mucosa gástrica e também apresentam conteúdo significativo de amido 

resistente, o qual age no organismo como fibra alimentar (RAMOS et al, 2009). 

A biomassa de banana verde se destaca por possuir boas quantidades de um amido resistente 

que é uma espécie de fibra que o aparelho digestivo não consegue digerir. Como este tipo de fibra não é 

digerida, ela serve de alimento para as bactérias benéficas do intestino e assim contribui para o 

desenvolvimento da microbiota intestinal. Conseqüentemente, a imunidade melhora e o risco de câncer no 

intestino diminui. Esta fibra também previne o diabetes tipo 2 e melhora o trânsito intestinal. A biomassa de 

banana verde também possui vitamina A, que é importante para a saúde dos olhos, da pele e contribui para 

o crescimento. O alimento conta com vitaminas do complexo B, B1, B2 e B3, que agem no metabolismo da 

glicose, dos ácidos graxos e aminoácidos, ou seja, ajudam o organismo a utilizar essas substâncias com 

eficiência. O potássio, o manganês e o fósforo também estão presentes na biomassa de banana verde 

(STUPPIELLO, 2015).  

Atualmente, a biomassa de banana verde é ainda produzida de modo artesanal ou semi-industrial, 

com baixa escala de produção. Essa biomassa é obtida na forma pastosa, e mesmo que o processamento 

seja asséptico, persiste a constante preocupação quanto à questão microbiológica, assim como a 

perecibilidade do material. Uma opção para a produção em escala industrial é a secagem pelo processo 

spray drying (OI; JUNIOR; TAMBOURGI; 2012). 

A utilização da biomassa na culinária é de extensão considerável, pois não altera o sabor das 

preparações, aumenta a quantidade de fibras e outros nutrientes e proporciona um rendimento 

significativamente maior. Através da obtenção da biomassa, que é um produto da banana verde cozida, e 

seus derivados, a mesma pode ser incluída na culinária do dia-a-dia e na indústria, em diversas 

preparações, tais como: massas, sorvetes, pães, patês, sucos, biscoitos e embutidos. E, pela sua 

versatilidade, pode ser importante para a redução de custos e ainda substituir cereais como trigo, aveia e 

https://plus.google.com/u/0/103129762631128487988?rel=author


centeio auxiliando na dieta dos celíacos na exclusão do glúten (VALLE; CAMARGOS, 2003; ZANDONADI, 

2009). 

   

        

2.2. Amido Resistente  

 

O amido é o componente mais abundante da maioria dos alimentos sendo responsável pelas 

propriedades tecnológicas que caracterizam grande parte dos produtos processados.  Amido Resistente 

(AR) pode ser definido como a parcela do grânulo, ou de seus produtos de degradação, que não são 

absorvidos/digeridos no intestino delgado de indivíduos saudáveis, podendo entretanto ser fermentado no 

intestino grosso. (TEIXEIRA et al, 1998).  

A observação de que alguns amidos resistem à hidrólise por enzimas pancreáticas, podendo 

alcançar o intestino grosso, tem importante implicação na saúde humana. As atividades fisiológicas no 

intestino, especialmente o hábito intestinal, a produção de ácidos graxos de cadeia curta, o metabolismo do 

nitrogênio, as atividades bacteriológicas e a proliferação celular, são amplamente controladas pelos 

carboidratos que entram no colon, dos quais os mais conhecidos são os polissacarídeos-não-amiláceos 

(NSP). A possibilidade de que os amidos também possam afetar estes aspectos de funcionamento do 

intestino é, desta forma, de grande importância (TEIXEIRA et al, 1998). 

A ingestão de amido resistente (AR) atenua as concentrações de glicose e insulina pós-prandial 

com o aumento da sensação de saciedade, o que seria uma ferramenta útil em dietas de emagrecimento ou 

de manutenção de peso (VALLE; CAMARGOS, 2003). 

O amido resistente é um componente natural da dieta. O consumo atual é de cerca de 3 

g/pessoa/dia e é encontrada em alimentos não processados como grãos, batata crua, banana verde, ou 

mesmo em alimentos processados e retrogradados como a casca de pão ou a batata cozida resfriada 

(PEREIRA, 2007). 

 

2.3. Proteína de Soja  

 

De acordo com Amaral (2006), considera-se atualmente que a soja é o único vegetal que contém 

uma proteína completa com qualidade equivalente à albumina do ovo (proteína conhecida como padrão 

ouro, dentro da escala de classificação) podendo ser empregada como fonte única de proteínas, tanto a 

curto, como em longo prazo. 

Vários produtos comerciais hoje aproveitam as características oferecidas pela proteína de soja. 

Processadores de alimentos voltados para nutrição esportiva desenvolvem seus produtos diante do desafio 

de proporcionar combinações de seus ingredientes para melhorar a performance, enquanto que ao mesmo 

tempo o produto apresente sabor, textura e aparência atrativos. A adição de proteínas na dieta é utilizada 

freqüentemente devido à necessidade de aminoácidos essenciais não produzidos pelo corpo, que devem 

ser supridos pela dieta. Além disso, a soja possui isoflavonas e outras substâncias capazes de atuar na 

prevenção de doenças crônico-degenerativas. As isoflavonas podem também agir na redução da incidência 

de doenças do coração e nas disfunções das taxas colesterolêmicas (FREITAS, 2005). 



Para os processadores de alimentos e suplementos esportivos, a proteína de soja contribui de 

maneira viável nas características funcionais em processamentos oferecendo também completa 

digestibilidade. Os isolados e concentrados de proteína de soja são facilmente digeridos pelos humanos e 

equivalem na qualidade das proteínas do leite, carnes e ovos. Os concentrados texturizados de soja são 

utilizados em uma variedade de extrusados de formas, tamanhos e cores que podem ser adaptados a 

muitos tipos de alimentos processados (FREITAS, 2005). 

Apesar da alta produtividade e de suas propriedades nutricionais e funcionais, a soja é ainda 

pouco usada na dieta do brasileiro. As razões para esse baixo consumo são atribuídas ao seu sabor e odor 

desagradável por causa da presença de diversos compostos orgânicos nas sementes, à indução de 

flatulência gerada por oligossacarídeos do tipo estaquiose, rafinose e verbascose, e aos seus componentes 

antinutricionais. Todos esses fatores contribuem para que grande parte da soja seja utilizada na extração de 

óleos e seus resíduos sejam destinados, especialmente, à alimentação animal. Entretanto, a soja e seus 

derivados constituem matérias primas altamente promissoras para uso na indústria de alimentos, sobretudo 

em produtos à base de cereais e de carnes. A adição apropriada de derivados de soja resulta em produtos 

alimentícios menos calóricos, com teor de lipídios reduzido e com elevado conteúdo de proteína adequada 

às necessidades nutricionais de indivíduos adultos, mais baratos, além de preservar as características 

físicas e sensoriais do produto tradicional (SILVA et. al. 2006). 

 

 

2.4.  Alimentos Funcionais 

  

Alimentos funcionais são definidos como qualquer substância ou componente de um alimento que 

proporciona benefícios para a saúde, inclusive a prevenção e o tratamento de doenças. Esses produtos 

podem variar de nutrientes isolados, produtos de biotecnologia, suplementos dietéticos, alimentos 

geneticamente construídos até alimentos processados e derivados de plantas. Os alimentos funcionais 

fazem parte de uma nova concepção de alimento lançada pelo Japão na década de 80 através de um 

programa de governo que tinha como objetivo desenvolver alimentos saudáveis para uma população que 

envelhecia e apresentava uma grande expectativa de vida (ANJO, 2004). 

Os vários fatores que têm contribuído para o desenvolvimento dos alimentos funcionais são 

inúmeros, sendo um deles o aumento da consciência dos consumidores, que desejando melhorar a 

qualidade de suas vidas, optam por hábitos saudáveis. Os alimentos funcionais devem apresentar 

propriedades benéficas além das nutricionais básicas, sendo apresentados na forma de alimentos comuns. 

São consumidos em dietas convencionais, mas demonstram capacidade de regular funções corporais de 

forma a auxiliar na proteção contra doenças como hipertensão, diabetes, câncer, osteoporose e 

coronariopatias. Alimentos funcionais são todos os alimentos ou bebidas que, consumidos na alimentação 

cotidiana, podem trazer benefícios fisiológicos específicos, graças à presença de ingredientes 

fisiologicamente saudáveis (MORAES e COLA, 2006). 

 

3. MATERIAIS E MÉTODO  

 

3.1. Preparo dos Hambúrgueres 



 

Para a obtenção do hambúrguer foi utilizada formulação informada pelo site  Vale Mais Alimento 

Funcional é Saúde (2015), sendo utilizados os seguintes ingredientes: 200g de proteína de soja texturizada, 

250g de biomassa de banana verde, 1 creme de cebola, 2 ovos e sal a gosto. Misturou se todos os 

ingredientes até formação de uma pasta e modelou se  a mesma em formas de hambúrgueres, obteve se 

uma porção de 18 hambúrgueres.   

 

3.2. Preparo da Biomassa 

 

Em panela de pressão, colocou-se água e aqueceu-se até temperatura de 65 ºC a 70 ºC, 

adicionou-se as bananas verdes com casca, para o “choque térmico”. Tampou-se a panela e aguardou-se 

até iniciar a saída de vapor pela válvula, abaixou-se o fogo e deixou-se por 10 minutos. Após a retirada da 

pressão, destampou-se a panela, centrifugaram-se as bananas cozidas e bateu-se no liquidificador até 

obter-se uma pasta quente. Esse procedimento deve ser feito a quente para obtenção da pasta (VALLE; 

CAMARGOS, 2003). 

 

 

4. RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

O hambúrguer funcional de biomassa de banana verde e proteína de soja foi elaborado e 

submetido à análise sensorial por teste de aceitação realizado com 81 provadores não treinados. Foram 

avaliados os parâmetros: sabor, cor e textura mediante escala hedônica estruturada de nove pontos 

variando de (9) gostei muitíssimo a (1) desgostei muitíssimo. 

O teste de aceitação geral tem como objetivo avaliar a preferência e conseqüentemente, a 

aceitação dos consumidores por um novo produto, para esta pesquisa participaram 50 mulheres e 31 

homens, totalizando 81 julgadores não treinados, dos quais, 7% tinham faixa etária até 18 anos, 79% entre 

19 a 35 anos, 12% entre 36 a 45 anos e 2% acima de 45 anos. Dentre os julgadores, 21% nunca 

consomem produtos com soja, 66% as vezes consomem e 13% consomem freqüentemente.  

Os resultados da análise sensorial para os diferentes atributos do hambúrguer funcional de 

biomassa de banana verde e proteína de soja podem ser observados no Gráfico 1. 

 

 

Gráfico 1. Análise sensorial dos parâmetros: Cor, Sabor e Textura (porcentagem versus escala 

hedônica). 



 

 

Considerando- se que a nota máxima seria 9,0 e comparando-se os atributos avaliados: sabor, cor 

e textura (Gráfico 1) do hambúrguer observou-se  que, em relação ao sabor, 31%  dos provadores gostaram 

muitíssimo e, em relação a cor e textura, 37% e 39% respectivamente gostaram muitíssimo. A aceitabilidade 

quanto ao sabor está relacionada a preferência dos atributos sensoriais que a soja proporciona ao 

hambúrguer.  

 

Gráfico 2. Intenção de compra de hambúrguer funcional de biomassa de banana verde e proteína 

de soja. 

 

 

Com relação a intenção de compra apenas 3% dos provadores certamente não comprariam o 

hambúrguer enquanto 53% dos provadores certamente comprariam. Estes resultados confirmam uma boa 

aceitabilidade do hambúrguer funcional, podendo este ser incluído na dieta por trazer benefícios fisiológicos 

específicos.  
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CONCLUSÃO 

 

Os alimentos funcionais devem apresentar propriedades benéficas além das nutricionais básicas, 

sendo apresentados na forma de alimentos comuns. São consumidos em dietas convencionais, mas 

demonstram capacidade de regular funções corporais de forma a auxiliar na proteção contra doenças como 

hipertensão, diabetes, câncer, osteoporose e coronariopatias (SOUZA, et al., 2003).  

Os resultados apontaram boa aceitabilidade sensorial do hambúrguer de biomassa de banana 

verde e proteína de soja, podendo ser incluído na dieta um alimento com propriedades funcionais. 
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