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RESUMO 

 

Alternativas aos produtos lácteos com características funcionais têm despertado o interesse de 

consumidores e das indústrias de alimentos. Os objetivos deste estudo foram desenvolver 

produtos fermentados a partir do extrato aquoso da amêndoa de baru, caracterizar as 

propriedades físico-químicas, tecnológicas e morfológicas do amido da banana verde (AM) e 

o efeito de sua adição sobre as características físico-químicas (pH, acidez, sólidos solúveis, 

firmeza, sinerese e cor) e sensoriais dos produtos fermentados; ainda, avaliar o efeito da 

adição do amido e farinhas da banana verde sem (FSC) e com casca (FCC) sobre o potencial 

nutricional e funcional (composição proximal, amido resistente, fenólicos totais, capacidade 

antioxidante, perfil de minerais, fenólicos e ácidos graxos) e a viabilidade de bactérias 

probióticas nos produtos elaborados. Para tanto, foram montados dois delineamentos 

experimentais inteiramente casualizados, o primeiro com cinco tratamentos, que consistiram 

da adição ao produto fermentado de cinco concentrações de amido de banana verde (0, 1.5, 3, 

4.5 e 6 g 100 g
-1

) e o segundo com quatro tratamentos, que consistiram da adição, no valor 

fixo de 4.5 g 100 g
-1

, de três diferentes ingredientes (AM, FSC e FCC), além do controle 

(produto fermentado sem nenhuma adição). Os dados foram submetidos à análise de variância 

(ANOVA) e quando o teste F significativo, ao teste de Tukey ou regressão polinomial, 

considerando probabilidade de 5% (p < 0,05), bem como a análise de componentes principais 

(PCA). O AM apresentou características físico-químicas e tecnológicas vantajosas para sua 

aplicação no extrato fermentado da amêndoa de baru, como baixa tendência a retrogradação 

(67,53 RVU) e temperatura de gelatinização de 73,37 ºC. A adição de AM na elaboração dos 

extratos fermentados de amêndoa de baru alterou todas as variáveis físico-químicas e 

tecnológicas avaliadas. Houve aumento da firmeza, sólidos solúveis e redução da sinerese dos 

produtos fermentados, em função do aumento da adição de AM, em especial nas maiores 

concentrações (4.5 e 6 g 100g
-1

). Os produtos fermentados com adição de 3 e 4.5 g 100g
-1

 de 

AM foram bem aceitos sensorialmente sem diferenciação na preferência. Com base nos 

resultados do primeiro experimento, estabeleceu-se a adição fixa de 4.5 g 100g
-1

de AM, 

comparando-a com a adição de FSC e FCC, no produto fermentado de amêndoa de baru, na 

mesma quantidade. A incorporação dos subprodutos da banana verde influenciou a 

composição proximal, valor calórico e teor de amido resistente dos produtos elaborados, 

principalmente a adição de FCC, que aumentou seus teores de fibras, proteínas e cinzas, assim 

como potássio, magnésio e zinco. De forma geral, as adições promoveram aumento de 

fenólicos totais e da capacidade antioxidante dos produtos, com destaque, mais uma vez, para 

FCC, sendo que a catequina e o ácido ferúlico foram os compostos fenólicos que mais 

aumentaram, a despeito da adição adotada. A adição de AM, FSC e FCC alterou 

minimamente o perfil lipídico dos produtos que, independente das adições, constituiu-se, 

predominantemente, por ácidos graxos poli-insaturados, sendo o isômero do ácido linoleico o 

majoritário (46%). A adição de AM, FSC e FCC afetou positivamente a viabilidade de L. 

acidophilus, enquanto a viabilidade de B. animalis foi influenciada apenas pela FCC. Os 

produtos fermentados, adicionados ou não dos subprodutos de banana verde, apresentaram 

contagem mínima dos probióticos de 10
6
 UFC g

-1
, sendo, portanto, potenciais veiculadores de 

probióticos, a fim de promover benefícios à saúde. A FCC foi considerada o ingrediente que 

mais impactou positivamente a viabilidade dos probióticos e o potencial nutricional e 

funcional do produto fermentado. Logo, conclui-se que o produto fermentado de amêndoa de 

baru possui potencial nutricional, funcional, sensorial e como veículo de probióticos e que a 

incorporação de subprodutos da banana verde, em especial FCC, incrementa esse potencial. 

 

Palavras-chave: Produtos não lácteos, simbiótico, alimento funcional, sustentabilidade, Musa 

acuminata 'Dwarf Cavendish'. 
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ABSTRACT 

 

Alternatives to dairy products with functional characteristics have stimulated the interest of 

consumers and food industries. In this context, the aims of this study were to develop 

fermented products from the aqueous extract of baru almond, to characterize 

physicochemical, technological and morphological properties of green banana starch (BS) and 

to evaluate the effect of its addition on physicochemical parameters (pH, acidity, soluble 

solids, firmness, syneresis and color) and acceptability of fermented products; as well as to 

evaluate the effect of green banana starch, green banana pulp flour (BPF) and green banana 

pulp and peel flour (BPPF) addition on nutritional and functional potential (proximal 

composition, resistant starch, total phenolics, antioxidant capacity, mineral, phenolics and 

fatty acid profile) of developed products and the viability of probiotic bacteria. Two 

completely randomized experimental designs were set up, the first with five treatments, which 

consisted of adding five concentrations of green banana starch (0, 1.5, 3, 4.5 and 6 g 100 g
-1

) 

to fermented products; and the second design with four treatments, based on the addition of 

three different ingredients (BS, BPF and BPPF) at a fixed value (4.5 g 100 g
-1

) on fermented 

baru almond extract, including control sample (fermented product without any addition). Data 

were submitted to analysis of variance (ANOVA) and when F test was significant, data were 

submitted to Tukey test or polynomial regression, considering a 5% probability (p <0.05), as 

well as principal component analysis (PCA). BS showed advantageous physicochemical and 

technological aspects for its application in fermented baru almond extract, such as low 

tendency to retrograde (67.53 RVU) and gelatinization temperature of 73.37 ºC. Addition of 

BS changed all physicochemical and technological variables evaluated. There was an increase 

in firmness, soluble solids and a reduction in syneresis of fermented products, due to the 

increase in BS addition, especially at highest concentrations (4.5 and 6 g 100g
-1

). Fermented 

products which received 3 and 4.5 g 100g
-1

 of BS were well accepted by consumers, with no 

differentiation in preference. Based on results of the first experiment, fixed addition of 4.5 g 

100g
1
 of BS was established and compared to the addition of BPF and BPPF in fermented 

baru almond product, using the same amount of ingredient. Incorporation of green banana by-

products influenced proximal composition, energetic value and resistant starch content of 

elaborated products, mainly addition of BPPF, which increased its fiber, protein and ash 

contents, as well as potassium, magnesium and zinc. In general, green banana ingredients 

promoted an increase on total phenolics and antioxidant capacity of products, highlighting, 

once again, BPPF. Catechin and ferulic acid were phenolic compounds that increased the 

most, despite banana by-product addition. Addition of BS, BPF and BPPF did not change 

lipid profile of products, exception for butyrate, which reduced compared to control sample. 

Fatty acid profile of fermented products, regardless additions, was predominantly composed 

by polyunsaturated fatty acids, especially conjugated linoleic acid (46%). Addition of BS, 

PPF and BPPF positively affected the viability of L. acidophilus, while viability of B. 

animalis was influenced only by the BPPF. Fermented products, with or without the addition 

of green banana by-products, showed a minimum count of 10
6
 UFC g

-1
 for L. acidophilus and 

B. animalis. Therefore, these products can be considered potential carriers of probiotics, in 

order to promote health benefits. BPPF was the ingredient that most positively impacted 

probiotics viability and nutritional and functional potential of fermented products. Therefore, 

we can conclude that fermented baru almond product has nutritional, functional and 

acceptance potential. It can be a good potential vehicle for probiotics when green banana by-

products are added, especially BPPF incorporation. 

 

Keywords: Non-dairy products, symbiotic, functional food, sustainability, Musa acuminata 

'Dwarf Cavendish'. 
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CAPÍTULO 1 

 
 

1.1 Introdução 

 

Com o aumento da consciência da sociedade sobre o impacto da alimentação na 

promoção da saúde, qualidade de vida e ainda na sustentabilidade, várias pesquisas têm se 

voltado à elaboração de produtos que ofereçam além de nutrientes, compostos outros com 

potencial funcional e que reduzam de alguma forma o impacto ao meio ambiente.  

Aliado a isso, há uma crescente demanda por alternativas lácteas devido à alta 

prevalência de distúrbios gastrointestinais relacionadas ao consumo do leite, como 

intolerância a lactose e alergia à proteína do leite, além do crescente número de vegetarianos, 

veganos e pessoas com problemas de colesterol, que são orientadas a reduzir o consumo de 

produtos de origem animal. Como resultado dessa nova tendência, os produtos fermentados a 

base de vegetais têm ganhado destaque, como os de cereais, leguminosas, frutas e hortaliças, 

principalmente quando incorporados com bactérias probióticas, podendo desempenhar um 

papel potencialmente benéfico à saúde. 

A amêndoa de baru, fruto típico do Cerrado brasileiro, é rica em proteínas de alto 

valor biológico, ácidos graxos insaturados como oléico e linoléico, fibras, minerais e ainda 

propriedades antioxidantes sendo, pois, considerada benéfica para a saúde cardiovascular 

(ALVES et al., 2016; FERNANDES et al., 2010). Com base nessas características, levanta-se 

o potencial intrínseco nutricional, sensorial, funcional e como carreador de probióticos do seu 

extrato hidrossolúvel. Após um exaustivo levantamento bibliográfico, apenas dois trabalhos 

científicos foram localizados acerca do extrato hidrossolúvel dessa amêndoa (D‟OLIVEIRA, 

2015; SILVA et al., 2019), o que sublima a necessidade de investimentos científicos sobre o 

assunto. Destaca-se, ainda, que a inserção de bactérias ácido-lácticas, como probióticos, em 

extrato hidrossolúvel de amêndoa de baru também foi pouco explorada, encontrando dois 

trabalhos científicos (FIORAVANTE; HIANE; BRAGA NETO, 2017; REZENDE, 2018). 

Evidências sugerem que a adição de ingredientes com características prebióticas em 

extratos vegetais fermentados é importante para maximizar o crescimento e a viabilidade de 

culturas probióticas. As fibras são prebióticos encontrados na natureza e principalmente em 

cascas de frutas, hortaliças e cereais. Além de ser rica em minerais, vitaminas e fibras, a 

banana é um fruto que possui amido resistente quando ainda verde, com potencial de ser um 

ingrediente prebiótico. Somado a essas e a outras características como seu conteúdo de 
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compostos bioativos, o consumo regular da banana verde é recomendado por apresentar 

vários benefícios à saúde incluindo homeostase da glicose, aumento da saciedade, redução do 

peso corporal e redução de sintomas relacionados a doenças gastrointestinais (FALCOMER et 

al., 2019). Sua incorporação na forma de farinha tem sido empregada em diversos alimentos, 

porém seu uso como ingrediente em produtos fermentados não lácteos tem sido pouco 

investigado, o que agregaria valor ao produto desenvolvido. Além disso, a produção de 

subprodutos da banana verde como o amido e farinhas do fruto, com e sem casca, seria uma 

excelente forma de reduzir a quantidade desperdiçada e potencializar seu aproveitamento. 

Diante do exposto e tendo em vista o desenvolvimento de extratos à base de vegetais 

como alternativas lácteas e à tendência por alimentos funcionais, aliado à falta de literatura 

que evidencia o aproveitamento da amêndoa de baru e de subprodutos da banana verde na 

elaboração de produtos fermentados, esta pesquisa teve como objetivos elaborar e caracterizar 

produtos a partir do extrato da amêndoa de baru, fermentados com culturas probióticas e 

adicionados de subprodutos da banana verde. Comprovando-se o potencial nutricional, 

funcional e sensorial do novo produto e, consequentemente, seus potenciais benefícios a 

saúde, ele pode se tornar uma alternativa, diversificando a oferta de alimentos não lácteos e 

funcionais, valorizando o bioma Cerrado e estimulando o desenvolvimento socioeconômico 

da região de forma sustentável.
 

 
 

1.2 Revisão bibliográfica 

 

1.2.1 Bebidas e produtos fermentados à base vegetal 

A fermentação, apesar de ser uma técnica antiga, vem sendo cada vez mais empregada 

na indústria de alimentos para prolongar a vida útil e melhorar as qualidades nutricionais e 

sensoriais dos alimentos (BOURDICHON et al., 2012). Historicamente, a fermentação láctica 

tem sido aplicada a uma variedade de matérias-primas, incluindo leite, carne, peixe, cereais, 

frutas e hortaliças, entre outros. As fontes vegetais que apresentam alto teor de 

monossacarídeos, dissacarídeos ou amido são fermentadas por leveduras ou bactérias ácido-

láticas, sendo algumas bactérias probióticas (MARCO et al., 2017).  

Atualmente, o desenvolvimento de novos produtos fermentados não-lácteos tem sido 

explorado mundialmente e reconhecido como o meio mais adequado para aumentar o 

consumo diário de frutas e hortaliças (DI CAGNO et al., 2013; HUGENHOLTZ, 2013; 

MARSH et al., 2014). Alguns estudos ainda sugerem que produtos fermentados devem ser 
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inseridos nas recomendações nutricionais diárias, devido seu grande potencial de promover 

benefícios à saúde (CHILTON et al., 2015; EBNER et al., 2014). Estudos já reportaram a 

agregação de atributos sensoriais como acidez e textura em produtos fermentados por uma 

diversidade de microorganismos. Também há relatos das diversas técnicas que podem ser 

usadas para melhorar as características nutricionais e sensoriais de tais alimentos (ERKUS et 

al., 2013; WALSH et al., 2016). 

Devido à crescente demanda por alternativas não lácteas e ao crescente interesse em 

explorar diferentes propriedades funcionais, várias fontes vegetais têm sido usadas para 

elaborar novos produtos a fim de atender a demanda dos consumidores. Elas podem ser 

classificadas em cinco tipos: leguminosas, nozes, grãos, pseudo-cereais e cereais (SETHI; 

TYAGI; ANURAG, 2016). Além da soja, muitos estudos têm explorado o desenvolvimento 

de bebidas fermentadas com potencial probiótico a partir de outras bases não lácteas, tais 

quais aveia, malte, cevada, arroz, suco de frutas, amendoim e oleaginosas, como amêndoa e 

nozes (BANSAL et al., 2016; BERNAT et al., 2014, 2015; SHORI, 2016). 

Ao serem comparadas com os lácteos, as bebidas vegetais e seus derivados apresentam 

diferenças significativas em relação à composição e sabor, que também podem ser diferente 

de suas respectivas matérias-primas, principalmente devido ao processo de fermentação 

(TANGYU et al., 2019). Elas não contêm lactose ou alérgenos lácteos e apresentam baixo 

teor de colesterol. Dependendo da fonte vegetal, extratos derivados de leguminosas e outros 

grãos, por exemplo, apresentam teor de proteína comparável ao do leite, apesar do perfil de 

aminoácidos não ser igual. Além disso, são produtos favoráveis aos veganos (KANDYLIS et 

al., 2016). 

As alternativas vegetais ainda podem ser consideradas matérias-primas ricas em certos 

nutrientes como vitaminas e minerais, compostos bioativos como antioxidantes e fibras 

alimentares (SEPTEMBRE-MALATERRE; REMIZE; POUCHERET, 2018). As 

leguminosas, por exemplo, são fonte de ácidos graxos mono e poli-insaturados essenciais, 

minerais como ferro, zinco e magnésio (SANDBERG, 2002), e ainda fitoestrógenos, os quais 

apresentam benefícios à saúde, como redução de risco à osteoporose, câncer de mama, 

sintomas da menopausa e doenças cardíacas (PATISAUL; JEFFERSON, 2010). 

 

1.2.2 Probióticos 

 De acordo com a Food and Agriculture Organisation/World Health Organisation 

(FAO, WHO, 2002), probióticos são „microrganismos vivos que quando administrados em 

quantidades adequadas conferem benefícios ao hospedeiro‟. Evidências dos benefícios à 
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saúde relacionada ao consumo de probióticos incluem: manutenção da microbiota intestinal 

normal; proteção contra patógenos gastrointestinais; melhora do sistema imunológico; 

prevenção de diarreia; redução do nível de colesterol sérico e pressão arterial; atividade 

anticancerígena; melhor utilização de nutrientes; melhor tolerância à lactose; redução do risco 

de diabetes; prevenção de osteoporose e de alergia alimentar e controle de doenças 

inflamatórias intestinais (MARKOWIAK; ŚLIZEWSKA, 2017). Os benefícios à saúde, 

contudo, somente são alcançados com o consumo regular de produtos que apresentam 

contagem mínima de 10
6 

UFC/mL células probióticas viáveis (TRIPATHI; GIRI, 2014). 

A incorporação de probióticos em produtos lácteos já é comum, sendo o principal 

meio de veiculação das culturas probióticas, das quais Lactobacillus ssp. e Bifidobacterium 

sp. integram as bactérias ácido-láticas mais empregadas neste meio. Essa incorporação é 

comum porque os produtos lácteos costumam apresentar condições favoráveis para manter a 

viabilidade das bactérias probióticas, além de serem de grande aceitabilidade pelos 

consumidores (KANDYLIS et al., 2016). Entretanto, diversos fatores, tais como intolerância à 

lactose, alergia à proteína do leite, alto teor de colesterol e crescente procura por substitutos 

veganos, têm levado a indústria ao desenvolvimento de produtos alternativos capazes de 

veicular as bactérias probióticas aos consumidores (MÄKINEN et al., 2016).  

Pesquisas apontam que extratos de fontes vegetais possuem características nutricionais 

como minerais, vitaminas e antioxidantes, que beneficiam os probióticos, mas especialmente 

pela disponibilidade de fibras e carboidratos não digeríveis como os oligossacarídeos que 

servem como substrato para as bactérias ácido-lácticas e podem atuar como prebióticos 

estimulando o seu crescimento (SHORI, 2016). Bernat et al. (2015) elaboraram um extrato 

hidrossolúvel de amêndoa fermentado por bactérias ácido-láticas o qual apresentou aumento 

da absorção de ferro e melhora da atividade anti-inflamatória de células intestinais in vitro, 

constatando o efeito benéfico do sinergismo entre os constituintes do meio com as bactérias 

probióticas aplicadas: Bifidobacterium longum, Bifidobacterium bifidum e Lactobacillus 

rhamnosus. 

Entretanto, existem outros fatores que influenciam na sobrevivência dos probióticos 

durante o processamento e armazenamento do produto, como por exemplo presença de 

oxigênio, já que grande parte das bactérias ácido-lácticas se desenvolvem em sistema de 

anaerobiose (YERLIKAYA, 2014). Com a falta de nutrientes, as bactérias perdem sua 

capacidade de sobrevivência e se tornam não mais viáveis. A redução do pH e aumento da 

acidez podem lesionar e levar a morte dos probióticos. A redução do pH se dá pelo aumento e 

acúmulo de ácidos orgânicos produzidos pelos próprios microrganismos (SHAH, 2000), 
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sendo que a combinação e quantidade de bactérias no mesmo meio pode favorecer ou não a 

estabilidade dos mesmos (SHORI, 2016; TRIPATHI; GIRI, 2014).    

 

1.2.3 Prebióticos 

De acordo com Gibson et al. (2004) prebióticos são “ingredientes seletivamente 

fermentados que permite alterações específicas na composição e/ou na atividade da 

microbiota gastrointestinal, conferindo benefícios ao bem-estar e à saúde do hospedeiro”, e 

por isso, eles também têm se tornado de grande interesse na área dos alimentos funcionais. 

Os prebióticos são baseados em carboidratos não digeríveis, mas de acordo com a 

International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics, outras substâncias como 

polifenóis e ácidos graxos conjugados podem ser considerados como prebióticos, desde que 

haja evidências convincentes sobre seus efeitos no hospedeiro (GIBSON et al., 2017). Tais 

ingredientes são normalmente encontrados em frutas, hortaliças, cereais e outras plantas 

comestíveis, as quais são fontes de carboidratos, fibras e compostos bioativos. Fontes 

potenciais de prebióticos incluem tomates, alcachofras, bananas, aspargos, alho, cebolas, 

chicória, assim como aveia, linhaça, cevada e trigo. Alguns prebióticos podem ser produzidos 

artificialmente como: lactulose, galactooligossacarídeos, frutooligossacarídeos, 

maltooligossacarídeos e lactosacarose (MARKOWIAK; ŚLIZEWSKA, 2017). Inulina e 

oligofrutose são fibras prebióticas mais empregadas pela indústria de alimentos e se mostram 

bastante eficazes em relação a muitas espécies de probióticos. Porém, também se tem aplicado 

oligossacarídeos, amido resistente, beta-glucana, pectina, lactulose, entre outras fibras e 

ingredientes para fins tecnológicos e funcionais (SLAVIN, 2013).  

Embora a maioria dos prebióticos atuais seja administrada por via oral, eles também 

podem ser inseridos diretamente a outros locais do corpo que são colonizados por bactérias, 

como o trato vaginal e a pele. Porém, os prebióticos alimentares necessariamente precisam ser 

não digeríveis pelo hospedeiro, e fermentados pela microbiota instestinal (GIBSON et al., 

2017).  

Três critérios definem um componente alimentar para ser conceituado como um 

prebiótico (GIBSON; ROBERFROID, 1995): 

 Resistente à acidez gástrica, hidrólise enzimática e absorção no trato 

gastrointestinal. 

 Deve ser fermentado pela microflora intestinal. 

 Estimula seletivamente o crescimento e/ou atividade de bactérias intestinais 

associadas à saúde e bem-estar. 
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Alguns benefícios do consumo adequado e regular de fibras e prebióticos incluem a 

melhoria da composição da microbiota; redução de bactérias potencialmente patogênicas; 

regularização do funcionamento intestinal; aumento da absorção de cálcio; redução do 

colesterol sanguíneo; e controle da glicemia, do apetite e do peso corporal (MARKOWIAK; 

ŚLIZEWSKA, 2017; SUGIZAKI; NAVES, 2018). 

Atualmente, os prebióticos são incluídos na elaboração de alimentos, especialmente 

em produtos lácteos, a fim de promover o crescimento de bactérias probióticas adicionadas, 

além de agregar qualidade nutricional ao produto. Assim como, muitos estudos abordaram a 

adição de prebióticos em extratos vegetais fermentados a fim de potencializar o crescimento e 

a viabilidade de culturas probióticas nesse meio (BERNAT et al., 2014; OZCAN et al., 2016; 

SHORI, 2015, 2016). 

 

1.2.4 Simbióticos 

Os simbióticos consistem em uma combinação de prebióticos e probióticos, que 

podem ser encontrados em alimentos e suplementos alimentares. São definidos como uma 

combinação de probióticos e prebióticos que afeta beneficamente o hospedeiro, melhorando a 

sobrevivência e a implementação de bactérias que contribuem no equilíbrio da microbiota 

(MOHANTY et al., 2018), como os lactobacillus e as bifidobactérias. Assim, são possíveis 

numerosas combinações prebiótico/probióticopara a modulação da microbiota intestinal 

(SCAVUZZI et al., 2014). Além disso, a combinação de pre e probióticos tem benefícios para 

o controle da obstipação na síndrome do intestino irritável, melhora da função hepática, 

melhora nas funções imunomoduladoras, dentre outros efeitos terapêuticos contra danos 

nocivos ao organismo (DUGHERA et al., 2007; MOHANTY et al., 2018; ZHANG et al., 

2010). 

 

1.2.5 Baru 

O baru, fruto nativo do Cerrado, é proveniente da árvore baruzeiro (Dipteryx alata 

Vogel), da família Fabaceae. Também é conhecido como cumbaru e cumaru e tanto sua polpa 

quanto sua amêndoa podem ser consumidas torradas ou inseridas em preparações culinárias. 

A amêndoa de baru destaca-se pelas suas propriedades nutricionais e, por isso, tem sido 

utilizada, principalmente na região Centro-Oeste, como ingrediente de preparações como 

paçocas, doces, biscoitos, barras de cereais, granolas, bolos, licores, entre outros (BRASIL, 

2016). 
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Comumente chamada de amêndoa, a semente oleaginosa do baru possui excelente 

perfil lipídico de aproximadamente 41g 100g
-1

 sendo prevalente os ácidos graxos mono e 

poli-insaturados, principalmente ácidos oléico e linoléico, no qual a razão ômega-6/ômega-3 

está próxima ao valor recomendado de aproximadamente 10:1 (ALVES et al., 2016). Ela 

também apresenta proteína de boa qualidade (26g 100g
-1

), com melhor perfil de aminoácidos 

essenciais quando comparado ao amendoim; alto teor de fibras (14g 100g
-1

) e minerais, 

principalmente zinco, ferro e cálcio e ainda contém substâncias bioativas, como compostos 

fenólicos, com propriedades antioxidantes, que ao agirem sinergicamente com os ácidos 

graxos, potencializam seus efeitos benéficos à saúde (ALVES et al., 2016; SOUSA et al., 

2011). Segundo Alves et al. (2016), com o consumo regular dessas amêndoas, há melhora do 

perfil lipídico sanguíneo, redução do colesterol, proteção das células contra o estresse 

oxidativo e redução do risco de doenças cardiovasculares, podendo ser considerada como 

alimento com apelo funcional. 

Apesar de suas atribuições, bebidas a partir dessa amêndoa ainda são pouco 

exploradas, principalmente quando se trata de fermentação com probióticos. Conforme 

D‟Oliveira (2015) seu extrato hidrossolúvel destaca-se por possuir alto valor de lipídios e 

proteínas, sendo maiores quando comparados ao “leite de soja”, com composições próximas 

ao do leite de vaca; podendo ser considerado produto protéico de origem vegetal. 

A utilização de frutos nativos ou suas partes, como a amêndoa de baru, como matéria-

prima abre perspectivas para um mercado ascendente, visto que esta amêndoa possui alto 

valor nutricional e tecnológico (BRASIL, 2015) e grande potencial para ser veículo de 

probióticos (BERNAT et al., 2014). Além disso, ajuda a promover o desenvolvimento 

socioeconômico e sustentável das regiões do Cerrado, o que contribui para a conservação da 

biodiversidade (BRASIL, 2016). 

Estudos abordando o baru como veículo de bactérias probióticas são escassos, tendo 

sido identificado apenas um estudo que elaborou uma bebida fermentada da amêndoa de baru 

com potencial probiótico. Este estudo evidencia a qualidade nutricional do produto e a 

viabilidade dos microrganismos benéficos, apresentando contagem mínima apenas a partir do 

sétimo dia de armazenamento refrigerado (FIORAVANTE; HIANE; BRAGA NETO, 2017). 

Nesta elaboração, a bebida recebeu adição de polpa de ameixa em seu processamento, e em 

função disto, estabeleceu-se uma relação da polpa de ameixa com o crescimento dos 

probióticos, em razão da fruta apresentar em sua composição fibras solúveis que poderiam ser 

utilizadas como substrato para as bactérias ácido-láticas e apresentar efeito prebiótico. 
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1.2.6 Banana verde 

 A banana é consumida mundialmente e produzida em todas as regiões do Brasil, mas, 

apesar de sua alta produção, falhas nos processos de colheita e pós-colheita têm gerado 

grandes perdas (MESQUITAet al., 2016). Visando o melhor aproveitamento dos frutos, a 

utilização de bananas verdes como matéria-prima para a produção de subprodutos, como 

farinha da polpa e da casca, do mesmo modo que a extração do amido tem grande potencial 

econômico e tecnológico, uma vez que reduz a quantidade desperdiçada e possui baixo custo 

de produção (MESQUITA et al., 2016; SILVA; BARBOSA JUNIOR; BARBOSA, 2015). 

Este fruto ainda verde destaca-se como um ingrediente funcional por ser rico em fibras 

dietéticas, apresentar excelente perfil de nutrientes como vitamina A, vitamina C, potássio, 

cálcio, magnésio, ferro, além de possuir compostos fenólicos, fitoesteróis e capacidade 

antioxidante, que proporcionam benefícios à saúde (PELISSARI et al., 2012; SILVA; 

BARBOSA JUNIOR; BARBOSA, 2015). Destaca-se, ainda, o seu teor de amido resistente 

que, dependendo da variedade e região cultivada, pode variar aproximadamente entre 50% a 

90% do amido total, o qual torna este fruto ainda mais interessante e, por isso, vem sendo 

muito estudado quanto às suas propriedades e aplicações da indústria de alimentos (BI et al., 

2017; PELISSARI et al., 2012). 

Sugere-se que a farinha de banana verde pode contribuir para o controle da glicemia, 

pelo aumento da sensibilidade à insulina, e para redução do risco de doenças não 

transmissíveis, devido seu alto teor de amido resistente (SARDÁ et al., 2016). A banana verde 

na dieta também foi associada à redução do estresse oxidativo e promoveu a proteção do 

tecido intestinal, evitando a recaída dos sintomas de doenças inflamatórias intestinais 

(ALEMIDA-JUNIOR et al., 2017). 

Em virtude do seu potencial nutricional e funcional, a banana verde tem sido 

vastamente empregada, especialmente na forma de farinhas da polpa e/ou da casca para 

elaboração de pães, cookies, bolos, snacks, nuggets, massas (CASTELO-BRANCO et al., 

2017; GOMES; FERREIRA; PIMENTEL, 2016; MARTÍNEZ et al., 2019; SILVA; 

BARBOSA JUNIOR; BARBOSA, 2015) e revestimentos comestíveis (SINGH et al., 2017; 

SOTHORNVIT; PITAK, 2007). 

A casca da banana que representa cerca de 40% do peso total da banana in natura 

ainda é subutilizada (TCHOBANOGLOUS; THEISEN; VIGIL, 1993). Porém vários estudos 

vêm sendo conduzidos para investigar seu potencial uso na produção de novos produtos, 

tornando-se, assim, uma estratégia econômica para o aumento da utilização desses resíduos e, 

contribuindo para o consumo sustentável (ALKARKHI et al., 2011). O uso da casca do fruto 
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verde também se torna interessante por apresentar maior teor de fenólicos e melhor 

capacidade antioxidante que a casca do fruto maduro, e em função de sua propriedade 

antibacteriana, a casca pode ser usada como conservante natural em alimentos, aumentando a 

qualidade e vida útil do produto (VU; SCARLETT; VUONG, 2018). 

A farinha e o amido de banana verde são constituídos por teores variáveis de amilose 

(23-35%), dependendo da variedade (MESQUITA et al., 2016; PELISSARI et al., 2012), e 

por maior parte de amilopectina que possui estrutura diferente da amilopectina do milho ou 

batata (ZHANG; HAMAKER, 2012). Trata-se de um amido único quanto a sua 

funcionalidade, com potencial de ser aplicado como espessante e estabilizante em meios que 

necessitam de viscosidade (ZHANG; HAMAKER, 2012). Apresenta resistência ao calor, 

baixa tendência a retrogradação e pouca sinerese quando comparado a outras fontes 

amiláceas, fator importante no desenvolvimento de produtos que precisam ser mantidos sob 

refrigeração (FONTESet al., 2017).  

A textura é fator importante na aceitação de produtos lácteos, como no iogurte, e a 

inclusão de agentes espessantes como gomas vegetais, proteínas e amidos podem aumentar a 

viscosidade e melhorar a estabilidade do meio (GYAWALI; IBRAHIM, 2016; NGUYEN et 

al., 2017). Portanto, a adição do amido ou da farinha de banana verde em bebidas não lácteas 

poderia exercer essa mesma função, além de agregar valor nutricional ao produto final.  

Há pouco tempo, a banana verde vem sendo aplicada em leites e iogurtes fermentados 

com culturas probióticas, evidenciando sua capacidade de estimular o crescimento e a 

viabilidade dessas culturas, sem interferir negativamente no sabor (BATISTA et al., 2017; 

CASAROTTI; PENNA, 2015). Brandão (2015) investigou a adição da farinha de banana 

verde em bebida fermentada probiótica de soja para verificar suas propriedades funcionais e 

tecnológicas, demonstrando que este subproduto contribuiu tanto para o aumento da contagem 

de probióticos quanto para melhor textura e viscosidade da bebida. Fato esse que confirma o 

grande potencial dos subprodutos da banana verde para agir como prebiótico e agente 

espessante no desenvolvimento de novos alimentos fermentados não-lácteos, como em um 

produto fermentado a partir da amêndoa de baru potencialmente simbiótico.  
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo geral 

Elaborar produtos fermentados potencialmente simbióticos a partir do extrato 

hidrossolúvel da amêndoa de baru (Dipteryx alata Vog.) e avaliar o efeito da adição de 

subprodutos da banana verde (Musa acuminata 'Dwarf Cavendish') como farinha de banana 

verde, sem (FSC) e com casca (FCC), e adição do amido da banana verde (AM) nas 

propriedades físico-químicas, nutricionais, tecnológicas, microbiológicas e sensoriais do 

produto. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

- Extrair o amido e elaborar farinhas a partir da banana verde; 

- Caracterizar o amido quanto à composição proximal e ao teor de amido resistente; 

- Avaliar as propriedades tecnológicas (propriedades térmicas, propriedades de pasta, perfil 

textural, solubilidade e absorção em água), morfológicas (MEV) do amido da banana verde; 

- Caracterizar a amêndoa de baru quanto à composição proximal; 

- Produzir o extrato hidrossolúvel da amêndoa de baru; 

- Elaborar produtos fermentados da amêndoa de baru adicionado de amido (AM), farinha de 

banana verde sem (FSC) e com (FCC) casca; 

- Avaliar o efeito nas características físico-químicas (sólidos solúveis, acidez titulável, pH, 

atividade de água, cor), sinerese e perfil textural dos produtos fermentados da amêndoa de 

baru adicionado de amido de banana verde em diferentes concentrações; 

- Avaliar a aceitabilidade sensorial dos produtos fermentados da amêndoa de baru adicionado 

de amido de banana verde em relação à aparência, cor, aroma, sabor, textura e impressão 

global; 

- Caracterizar os produtos fermentados da amêndoa de baru adicionado dos subprodutos da 

banana verde (AM, FSC e FCC) quanto: composição proximal, amido resistente, compostos 

fenólicos totais, capacidade antioxidante, perfil de fenólicos, teor de minerais e perfil de 

ácidos graxos; 

- Avaliar a viabilidade celular dos probióticos inseridos nos produtos fermentados da 

amêndoa de baru adicionado com AM, FSC e FCC. 
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CAPÍTULO 2 

 
 

AMIDO DE BANANA VERDE INCREMENTA A QUALIDADE DE NOVO 

PRODUTO FERMENTADO VEGETAL À BASE DA AMÊNDOA DE BARU 

(DIPTERYX ALATA VOGEL)  
 

 

RESUMO 

 

Alternativas não lácteas continuam sendo expressivamente investigadas devido a crescente 

demanda dos consumidores, especialmente por produtos com características semelhantes aos 

tradicionais. O objetivo deste estudo foi desenvolver um produto fermentado a partir do 

extrato aquoso da amêndoa de baru e avaliar o efeito da adição de amido de banana verde 

(AM) na sua qualidade. O AM foi extraído e caracterizado em triplicata, quanto as suas 

propriedades químicas, tecnológicas e quanto a sua morfolologia. Delineamento inteiramente 

casualizado, com cinco tratamentos variando a concentração de AM (0, 1.5, 3, 4.5 e 6g 100g
-

1
) foi utilizado para os produtos fermentados, avaliando-se pH, acidez titulável, sólidos 

solúveis, firmeza, sinerese e cor, por meio de regressão linear. Utilizou-se análise de 

componentes principais para avaliar aceitação sensorial dos produtos pelos consumidores. O 

AM apresentou temperatura de gelatinização de 73,37 ºC, entalpia de 16,61 J/g, viscosidade 

de 236,29 RVU, baixa tendência a retrogradação (67,53 RVU) e dureza de 6,7 N, além de 

baixa capacidade de absorção (0.02%) e de solubilidade (1.85 g gel g
-1

) em água, em 

temperatura ambiente. Nas imagens obtidas por MEV, observou-se estrutura heterogênea dos 

grânulos de AM, predominantemente em formato elipsoidal. A adição de AM nos produtos 

fermentados da amêndoa de baru alterou todas as variáveis avaliadas. A firmeza aumentou 

significativamente entre 0.21-0.41 N, enquanto a sinerese foi reduzida em todas as amostras, 

com destaque para aquelas com maior concentração de AM (4.5 e 6 g 100g
-1

) que 

apresentaram igualmente 0,01% de sinerese. Apesar de a avaliação sensorial indicar 

segmentação de escolhas, os produtos fermentados com adição de 3 e 4.5 g 100g
-1

de AM 

foram aceitos e preferidos em comparação ao controle. Portanto, conclui-se que o produto 

fermentado da amêndoa de baru adicionado de 4.5 g 100g
-1

 de amido de banana verde 

apresenta potencial para ser alimento alternativo aos produtos lácteos fermentados, 

especialmente para públicos específicos.  

 

Palavras-chave: Alternativa aos lácteos, extrato à base vegetal, agente espessante, Musa 

acuminata 'Dwarf Cavendish', análise sensorial. 

 

 

2.1 Introdução 
 

 Além dos alimentos tradicionais à base de leite, o desenvolvimento de bebidas e 

produtos não lácteos fermentados com probióticos vem despertando grande interesse 

(Roselló-soto et al., 2019). Tais produtos apresentam como base de formulação um extrato 

hidrossolúvel de fonte vegetal (cereais, castanhas, legumes, frutas e hortaliças) que ainda 
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podem ser submetidos à fermentação (Kandylis et al., 2016; Sethi; Tyagi; Anurag, 2016). Os 

extratos fermentados à base de vegetais e seus derivados podem ser alternativas aos produtos 

lácteos. Especialmente, devido à grande demanda por alimentos funcionais, crescente número 

de pessoas que buscam por alimentação mais saudável ou que apresentam alergia à proteína 

do leite e intolerância à lactose, além das escolhas alimentares como o veganismo (Vanga; 

Raghavan, 2018). 

Entre as alternativas de substituição ao leite, as bebidas de soja, amêndoa e arroz 

continuam sendo as mais populares (Jeske; Zannini; Arendt, 2018). A amêndoa de baru é uma 

oleaginosa típica do bioma Cerrado brasileiro, consumida principalmente na forma torrada, 

que apresenta alto valor nutricional e sabor semelhante ao amendoim (Freitas; Naves, 2010). 

Essa semente possui alto teor protéico e lipídico, principalmente ácidos graxos insaturados, 

alto teor de fibras e minerais e seu consumo regular pode trazer benefícios a saúde reduzindo 

o risco de doenças cardiovasculares (Alves et al., 2016; Sousa et al., 2011). Porém, o uso da 

amêndoa de baru como matéria-prima ainda é pouco explorado, sobretudo para obtenção de 

seu extrato aquoso e utilização para elaboração de novos produtos naturais a partir dele. Silva 

et al. (2019) elaboraram extrato misto de castanha-do-Brasil e amêndoa de baru, enquanto que 

Fioravante; Hiane e Braga Neto (2017) produziram uma bebida fermentada a base do extrato 

da amêndoa de baru in natura saborizada com polpa de ameixa, porém ambos produtos foram 

adicionados de estabilizantes sintéticos como carboximetilcelulose para melhorar a 

estabilidade da bebida. 

Consumidores que procuram substitutos de leite e derivados, ainda esperam encontrar 

nesses produtos características sensoriais semelhantes ao tradicional, como a textura (Tangyu 

et al., 2019). A cremosidade de iogurtes e de outros lácteos está associada aos constituintes 

únicos do leite como proteínas e lipídeos, que possuem capacidade de formar géis e redes 

estruturadas durante o processo de fermentação (McClements; Newman; McClements, 2019). 

O uso de espessantes naturais como amidos, pode ser aplicado em extrato vegetal assim como 

já é prática na indústria de laticínios a fim de aumentar a consistência e melhorar a 

estabilidade do meio (Bernat et al., 2014; McClements; Newman; McClements, 2019). Costa 

et al., (2019) avaliaram o efeito da adição de amido de milho ceroso, em diferentes 

concentrações, na textura de extratos de arroz fermentado, e concluíram que o extrato 

adicionado com 4% de amido apresentou textura semelhante ao de iogurte tipo grego. A 

extração de amido de fontes não convencionais de forma sustentável tem levantado grande 

interesse, a exemplo do amido de banana verde (AM). O AM é constituído principalmente por 

amilopectina que lhe confere características tecnológicas vantajosas como a baixa tendência a 
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retrogradação e pouca sinerese (Mesquita et al., 2016; Fontes et al., 2017). Essas propriedades 

são consideradas importantes na elaboração de produtos que precisam ser mantidos sob 

refrigeração. Além disso, a banana verde é considerada fonte de amido resistente, que possui 

funcionalidade semelhante às das fibras, o que confere ao AM maior vantagem quando 

comparado a outras fontes amiláceas (Zhang et al., 2005). Poucos estudos utilizaram o AM no 

desenvolvimento de novos produtos (Roman et al., 2019), sendo mais comum o uso da 

farinha de banana verde, como na elaboração de leites fermentados (Batista et al., 2017; Costa 

et al., 2017a; Vogado et al., 2018), mas até o momento, não há relatos do uso do amido da 

banana verde em extratos a base de vegetais.  

Portanto, tendo em vista a crescente demanda por alternativas lácteas e os benefícios 

da amêndoa de baru, além do potencial uso do amido da banana verde como espessante, este 

estudo propôs extrair e caracterizar o amido de banana verde e aplicá-lo na elaboração de um 

novo produto fermentado à base da amêndoa de baru, a fim de expandir o uso de frutos típicos 

do Cerrado brasileiro e aproveitar fontes de amido não convencionais subutilizados.  

 
 

2.2 Material e Métodos 

 

2.2.1 Material 

 Bananas verdes da variedade Nanica (Musa acuminata 'Dwarf Cavendish') foram 

adquiridas de um produtor da cidade de Ouro Verde (Goiás, Brasil), no estádio 1 de 

maturação. Amêndoas de baru foram adquiridas comercialmente, provenientes de diferentes 

regiões do estado de Goiás. Utilizou-se a cultura ácido lática DVS ABT-5 da Chr. Hansen, 

contendo Streptococcus thermophilus, como iniciador e Lactobacillus acidophilus La-5 e 

Bifidobacterium animalis subsp. lactis Bb-12, como probióticos. 

 

2.2.2 Extração do amido da banana verde 

Bananas verdes após serem lavadas e sanitizadas (submersas em solução de 

hipoclorito de sódio, 200 ppm, por 15 min), descascadas e cortadas, foram imersas e trituradas 

em solução de metabissulfito de sódio (1% p/v) a fim de evitar o escurecimento enzimático. 

Durante o processo de extração do amido foi gerada uma massa residual, após peneiramento, 

a qual foi novamente triturada em água para uma segunda extração. O processo continuou 

com sucessivas lavagens e peneiramento em meshes crescentes de 80, 100 e 200 até completa 

obtenção do amido límpido, após junção de todos os filtrados. O amido úmido passou por 
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filtragem a vácuo com auxílio de álcool etílico para retirar possíveis impurezas. A massa 

úmida foi seca em estufa com circulação de ar a 45 °C por 20 horas. Após seca, foi macerada 

em gral com pistilo de porcelana e peneirada em peneira com abertura de 0.5 mm para 

armazenamento em freezer. 

 

2.2.3 Avaliação do amido da banana verde 

 

2.2.3.1 Composição proximal 

A composição proximal foi determinada segundo os métodos recomendados pela 

Association of Official Analytical Chemists (AOAC, 2016). A umidade foi obtida por 

dessecação a 105 ºC em estufa com circulação de ar até peso constante; as cinzas por 

incineração a 550 ºC em forno mufla; o nitrogênio pelo método micro-Kjeldahl em destilador, 

sendo utilizado o fator 6.25 para a quantificação do teor de proteína bruta; o teor de lipídio 

por extração contínua com éter de petróleo em aparelho Soxhlet o teor de fibra alimentar 

seguindo o método enzímico-gravimétrico. A fração glicídica foi calculada por diferença dos 

constituintes acima avaliados. As análises foram realizadas em triplicata e os resultados 

expressos em g 100g
-1

. 

 

2.2.3.2 Propriedades térmicas 

As propriedades térmicas foram determinadas utilizando um calorímetro diferencial de 

varredura (DSC) (TA Instruments, Q20, New Castle, United Kingdom). As amostras foram 

pesadas (2 mg), adicionadas de água destilada (6 μL) em recipiente de alumínio e mantidas 

por 24 h a temperatura ambiente, para uniformizar a distribuição da água. Um porta-amostra 

de alumínio vazio foi utilizado como referência. As amostras foram aquecidas de 30 a 100ºC 

a uma taxa de 10°C min
-1

 com posterior resfriamento. As temperaturas de gelatinização 

(inicial, pico e final) e a variação de entalpia (ΔH) foram determinadas no aplicativo do 

próprio equipamento. 

 

2.2.3.3 Propriedades de pasta 

Os valores de propriedades de pasta foram obtidos em equipamento Rapid Visco 

Analyser (RVA) (Perten Instruments 4500, Macquarie Park, Australia). O peso da amostra e a 

quantidade de água adicionada foram corrigidos para cada amostra, para se obter 

concentração de 10%, (m:v, g:mL). No aparelho, a suspensão formada pelo amido e a água 

foram submetidas a uma rampa de temperatura de 50 ºC a 95 ºC, a uma taxa de 6ºC/min, com 
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manutenção da temperatura a 95ºC por 5 minutos e posterior resfriamento, conforme Método 

Padrão 2. As características de pasta avaliadas foram: pico de viscosidade (PV), viscosidade 

final (VF), quebra de viscosidade (QV) e tendência à retrogradação (TR), expressos em rapid 

visco units (RVU). 

 

2.2.3.4 Perfil de textura  

Após a análise das propriedades de pasta, os recipientes do RVA com o gel de amido 

foram armazenados a 5 °C por 24 h, para análise do perfil textural em texturômetro (TA-XT 

pls, Stable Micro Systems, Surrey, United Kingdom). Avaliou-se os parâmetros de dureza, 

elasticidade, coesividade, adesividade e gomosidade, utilizando probe cilíndrica P/20, com 

profundidade de penetração de 0,8 mm, velocidade de pré-teste, teste e pós-teste de 1 mm s
-1

, 

2 mm s
-1

 e 10 mm s
-1

, respectivamente.  

 

2.2.3.5 Índice de solubilidade em água e absorção de água 

O índice de solubilidade em água (ISA) foi determinado segundo Anderson et al. 

(1969), com modificações. A amostra foi pesada em tubos de centrifuga e adicionada de água 

destilada, agitada em banho por 30 minutos em temperatura de 25 ºC, e centrifugada por 15 

minutos, a 3000xg. O sobrenadante foi retirado, permanecendo apenas o precipitado no tubo. 

O índice de absorção em água (IAA) foi calculado utilizando-se a equação 1, e o resultado foi 

expresso em g de precipitado por g de matéria seca. O ISA foi calculado pela relação entre a 

massa do resíduo seco do sobrenadante (resíduo da evaporação) e da amostra, conforme 

equação 2. 

 

𝐼𝐴𝐴 = 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑑𝑜𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜/𝑃𝑒𝑠𝑜𝑑𝑎𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 (𝑏𝑠) (Equação 1) 

 

𝐼𝑆𝐴 =    
𝑃𝑅𝐸

𝑃𝐴
 3 100      (Equação 2) 

 

Nas quais, 

IAA= índice de absorção em água (g precipitado g
-1

 de matéria seca);  

ISA= índice de absorção de água (%);  

PRE= massa do resíduo da evaporação (g);  

PA= massa da amostra (g) (base seca). 
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2.2.3.6 Microscopia eletrônica de varredura 

As amostras foram preparadas em suportes de alumínio e recobertas com película de 

ouro e observadas em Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) (Jeol, JSM–6610, Tokyo, 

Japan) equipado com EDS (Thermo Scientific NSS Spectral Imaging). As micrografias de 

superfície foram geradas nos aumentos de ordem de 1500x, 500x e 250x.  

 

2.2.4 Elaboração dos produtos fermentados da amêndoa de baru 

As amêndoas foram torradas a 120°C por 20 minutos em forno elétrico, para posterior 

retirada das películas. Após serem trituradas com água fervente (1:9) em liquidificador por 

aproximadamente 7 minutos, o líquido resultante foi filtrado em peneira com 0,5mm de 

abertura. Ao extrato adicionou-se 10% (m:v) de açúcar e pasteurizou-se a 85 °C por 20 

minutos. Após resfriamento a ± 45°C, adicionou-se o amido nas seguintes proporções: 0%, 

1.5%, 3%, 4.5% e 6% m:v, e elevou-se a temperatura até atingir ±80°C, onde permaneceu por 

5 minutos, com frequente homogeneização, em banho-maria. Em seguida, a mistura foi 

resfriada até 37°C, adicionou-se a cultura comercial na taxa de 0,2U/L, correspondente a 2% 

(v/v) do volume do extrato, e as amostras foram incubadas em B.O.D (Tecnal, TEC-51, 

Piracicaba, Brasil) a 37°C até atingir pH entre 4.8-4.9. Após fermentação, armazenaram-se os 

produtos fermentados sob refrigeração (5 ±1°C). 

 

2.2.5 Análises físico-químicas e tecnológicas dos produtos fermentados da amêndoa de baru 

O teor de sólidos solúveis (SS) foi determinado em refratômetro (Reichert, AR200, 

New York, USA), a acidez titulável (AT), por titulação com NaOH (0,1 mol/L) e o pH 

medido em potenciômetro portátil (Tecnal, 3P-MP, Piracicaba, Brasil), conforme 

recomendação da AOAC (2012). A sinerese foi determinada de acordo com metodologia de 

Mohammadi-Gouraji; Soleimanian-Zad; Ghiaci (2019). Aproximadamente 25g de amostra foi 

pesada em papel filtro em funil, e deixada em repouso à temperatura de 5 °C por 2 horas para 

escoamento. O filtrado foi pesado e a sinerese foi expressa em porcentagem de peso do 

filtrado sobre o peso inicial da amostra. Avaliou-se a firmeza dos produtos fermentados com o 

equipamento texturometro, por meio de teste de compressão, utilizando probe cilíndrica P/20. 

A profundidade da compressão foi de 15 mm com velocidade de teste de 1 mm s
-1

. Os 

parâmetros instrumentais de cor (L*, a* e b*) foram determinados em colorímetro digital 

portátil (Banking Meter Minolta, BC-10, Ramsey, USA), com dez análises para cada 

repetição. A claridade (L*) variando do branco (L*=100) ao preto (L*= 0), e as coordenadas 

de cromaticidade a* (vermelho +/verde -) e b* (amarelo +/azul -) foram determinadas. Em 
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seguida, foram calculados o valor de Croma (saturação de cor) e o ângulo Hue (H°, 

tonalidade), de acordo com as equações abaixo. 

 𝐻° = tan−1(b ∗
a ∗)       (Equação 3) 

 Croma =  a∗2 + b∗2     (Equação 4) 

 

2.2.6 Avaliação sensorial e risco microbiológico 

As análises dos produtos fermentados foram realizadas por teste afetivo de aceitação 

com escala hedônica de 9 pontos (9 = gostei extremamente, 5 = não gostei nem desgostei e 1 

= desgostei muitíssimo) para os atributos aparência, cor, aroma, sabor, textura e aceitação 

global. As cinco amostras codificadas foram apresentadas simultaneamente em copos 

descartáveis, de forma aleatória, juntamente com água mineral. Participaram 102 avaliadores 

não treinados. 

Os resultados foram expressos por meio de histogramas para cada variável 

apresentados em mapa de preferência por meio da análise de componentes principais (PCA) a 

fim de identificar os atributos que influenciaram na preferência por uma amostra, 

identificando a amostra com melhor aceitação pelos consumidores (Dutcosky, 2013). O 

projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da 

Universidade Federal de Goiás (CAEE: 99805518.1.0000.5083). 

As análises microbiológicas foram realizadas antes da avaliação sensorial: contagem 

de Coliformes a 45°C, Bacillus cereus, Staphylococcus aureus e ausência de Salmonella sp 

em 25 g de amostra, expressos em UFC/g. As metodologias foram seguidas conforme os 

procedimentos descritos pela American Public Health Association (APHA, 2001). 

 

2.2.7 Planejamento experimental e análise estatística 

As análises de caracterização do amido foram realizadas em triplicata e os resultados 

expressos na forma de média e desvio-padrão. Para elaboração dos produtos fermentados, foi 

utilizado um delineamento inteiramente casualizado (DIC), com cinco tratamentos variando a 

concentração de amido de banana verde (0, 1.5, 3, 4.5 e 6g 100g
-1

) adicionado ao extrato 

fermentado e quatro repetições originais, totalizando 20 unidades experimentais. Os dados de 

características físico-químicas dos diferentes tratamentos foram analisados por meio de 

regressão linear, utilizando modelos matemáticos ajustados para cada resposta, com 

coeficiente de determinação (R
2
) maior que 70%.  
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Para análise sensorial, foram construídos histogramas com a distribuição de frequência 

das respostas dos provadores e mapas de preferência por meio da análise de componentes 

principais (PCA), utilizando as médias dos escores obtidos para cada atributo em relação aos 

provadores e as amostras avaliadas. Os dados foram avaliados por meio do programa 

computacional Statistica 10.0 (StaSoft Inc., Tulsa, USA).  

 

 

2.3 Resultados e discussão 

 

2.3.1 Composição proximal do amido de banana verde 

A composição proximal do amido de banana verde (AM) está apresentada na tabela 1. 

A umidade se encontra dentro dos padrões estabelecidos pela legislação brasileira, que 

delimita umidade máxima de 15% para amidos e farinhas (Brasil, 2005). Valores mais baixos 

de umidade representam menor quantidade de água disponível para microrganismos, 

diminuindo seu desenvolvimento, e favorecendo o aumento da vida útil do alimento. O AM 

apresenta composição quase que total de carboidratos, sendo os outros compostos (cinzas, 

proteínas e lipídeos) presentes em menor quantidade. O teor desses constituintes pode variar 

de acordo com a planta, estádio de maturação e métodos de extração do amido (Peroni; 

Rocha; Franco, 2006). Baixos teores dessas substâncias indicam procedimento eficaz de 

extração do amido, resultando em matéria prima de alta qualidade, útil em diversas 

aplicações. 

 

Tabela 1. Composição proximal do amido de banana verde expressa em média e desvio 

padrão. 

Parâmetros AM 

Umidade
1 

8.59±0.05 

Cinzas
2
 0.06±0.01 

Proteínas
2
 0.56±0.02 

Lipídeos
2
 0.22±0.01 

Carboidratos disponíveis
2
 99.16 

1
g 100g

-1
 (base úmida); 

2
g 100g

-1 
(base seca). 

 

2.3.2 Propriedades térmicas do amido 

As propriedades térmicas do amido estão apresentadas na figura 1. A gelatinização do 

AM começou com temperatura inicial (T0) igual a 69,9 °C, temperatura de pico (Tp) de 73,4 

°C e temperatura final (Tf) de 79,2 °C. Esses valores se assemelham aos resultados 
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observados por Fontes et al. (2017) de 67,54 °C, 75,18 °C e 87,56 °C, para T0, Tp e Tf, 

respectivamente, para o amido da banana verde da variedade „Mysore‟. 

 

Figura 1. Propriedades térmicas do amido 

 

A temperatura de gelatinização varia de acordo com a fonte de amido, como 

observado por Martínez et al. (2019) que ao estudarem três variedades de amido de batata 

identificaram T0 na faixa de 60 a 63 °C. Essas diferenças estão relacionadas com a 

conformação e estrutura do amido, sendo que temperaturas mais altas de gelatinização podem 

indicar maior proporção de regiões cristalinas representadas por cadeias longas ramificadas de 

amilopectina (Cornejo-Ramírez et al., 2018). A gelatinização é necessária na maioria dos 

processos alimentícios com intuito de influenciar a textura e a viscosidade de um produto. 

Esse fenômeno ocorre quando os grânulos de amido se intumescem ao serem submetidos ao 

aquecimento em meio aquoso, mudando sua estrutura cristalina e formando uma pasta viscosa 

(Alcázar-Alay; Meireles, 2015). 

A entalpia de gelatinização (ΔH) do AM foi igual a 16,61 J g
-1

. A entalpia refere-se à 

quantidade de energia necessária para romper as interações moleculares nos grânulos de 

amido, refletindo na perda da conformação das duplas hélices de amilopectina, que forma a 

estrutura cristalina. Quanto maior a entalpia, maior o nível de cristalinidade do amido 

(Mesquita et al., 2016). Tendo isso em vista, o amido da banana verde apresenta maior 

quantidade de cadeias de amilopectina quando comparado as outras fontes de amido como 
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milho e trigo que variam entre aproximadamente 2,0 a 13,0 J g
-1

(Bustillos-Rodríguez et al., 

2019; Zeng; Gao; Li, 2014). O processo de gelatinização na produção de um alimento 

depende não somente da estrutura do amido, como também da presença de outros 

componentes, da disponibilidade de água e de outros parâmetros aplicados (Schirmer; Jekle; 

Becker, 2015). 

 

2.3.3 Propriedades de pasta do amido 

As alterações de viscosidade durante o processo de gelatinização causado pelo 

intumescimento e solubilização dos grânulos de amidos podem ser identificadas por um 

viscosímetro (RVA). Os resultados para o AM estão apresentados na figura 2. 

 

 
Figura 2. Propriedades de pasta do amido 

 

A temperatura de pasta do AM observada no RVA foi de 71,48 °C, temperatura em 

que a viscosidade começou a aumentar durante o período de aquecimento, devido o início da 

gelatinização, formando uma pasta viscosa. Esse valor se encontra levemente superior ao 

identificado pelo DSC (69,93 °C), sugerindo que o DSC é um equipamento mais sensível para 

detectar a temperatura em que ocorre o rompimento dos primeiros grânulos de amido. O pico 

de viscosidade da pasta do amido (271,40 RVU) representa o momento em que ocorre a 

absorção máxima de água a 95 °C, decorrente do rompimento das ligações intermoleculares, 
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lixiviação da amilose e intumescimento dos grânulos de amido. Mantida essa temperatura 

constante por aproximadamente 5 minutos, sob agitação, observa-se a redução da viscosidade 

(102,65 RVU), decorrente do rompimento e solubilização dos grânulos. Após a gelatinização 

e com o resfriamento da pasta, ocorre um aumento da viscosidade final (236,29 RVU) devido 

à tentativa de reassociação das cadeias de amilose e amilopectina, caracterizando a tendência 

à retrogradação. Em geral, um valor alto de retrogradação é indicativo de grande quantidade 

de amilose presente no amido e mais rápida retrogradação (Wang et al., 2015). Entretanto, 

outros componentes no alimento como proteínas e lipídeos são capazes de retardar a 

retrogradação por meio da formação de complexos com o amido, durante o armazenamento 

sob refrigeração (Fu et al., 2015). A retrogradação do AM foi de 67,53 RVU, mais baixa 

quando comparada ao amido de milho (120-183 RVU) e mandioca (83,3 RVU), indicando 

que o amido de banana apresenta retrogradação mais lenta quando comparado aos amidos 

citados (Mir et al., 2017; Salcedo-Mendoza et al., 2018). O alto nível de retrogadação leva a 

ocorrência de maior sinerese (exsudação de água) no produto final ao longo do seu 

armazenamento a frio, fator não desejável que afeta a aceitabilidade pelos consumidores 

(Schirmer; Jekle; Becker, 2015). 

 

2.3.4 Perfil textural do gel de amido 

A resistência de géis de amido pode ser determinada por meio do teste TPA (Texture 

Profile Analysis) comumente usado para avaliar suas características como a retrogradação. O 

perfil textural do gel de AM está apresentado na tabela 2. 

 

Tabela 2. Perfil textural do gel de amido, expressos em média e desvio padrão 

 Dureza  

(N) 

Adesividade 

(g.sec) 
Elasticidade Coesividade Gomosidade 

Amido 6.70±3.82 -274.17±54.63 0.91±0.01 0.43±0.03 2.66±1.25 

 

O gel de AM apresentou alta dureza e baixa gomosidade quando comparado ao gel de 

amido de milho de diferentes cultivares que variaram entre 0,3 a 0,6 N para dureza e 13,7 a 28 

para gomosidade (Mir et al., 2017). Em comparação aos resultados de Li et al.(2014), os 

valores de dureza, elasticidade e coesividade foram próximos ao gel de amido de batata (5,36 

N, 0,99 e 0,38, respectivamente). A dureza do gel é causada principalmente pela 

retrogradação, processo afetado pela recristalização das cadeias de amilose e amilopectina e 

suas interações com moléculas de água (Wang et al., 2015). 
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2.3.5 Índice de solubilidade e índice de absorção de água do amido 

O índice de absorção de água (IAA) do AM foi de 1,85 g gel g-¹ e o índice de 

solubilidade em água (ISA) de 0,02%. O IAA refere-se à capacidade do amido em absorver 

água por meio do rompimento das ligações intermoleculares e formação de novas ligações de 

hidrogênio com moléculas de água. Porém para o amido nativo, isso só ocorre com a elevação 

da temperatura a fim de fornecer energia necessária para enfraquecer as forças de ligação 

(Alcázar-Alay; Meireles, 2015). Como o AM foi suspenso em água com temperatura de 25 

°C, ele apresentou baixo IAA. Da mesma forma, a solubilização dos compostos solúveis 

ocorre após a gelatinização e com contínuo aumento da temperatura, resultando na lixiviação 

da amilose e maior solubilidade. Logo, o ISA do amido de banana verde foi praticamente nulo 

na temperatura de 25 °C. Li et al.(2018) também constataram baixa absorção de água e 

solubilidade do amido de banana verde em temperaturas abaixo de 65 °C. Além disso, de 

acordo com Mesquita et al.(2016), uma menor capacidade de absorção e solubilidade está 

provavelmente relacionada com menor teor de grupos fosfato nas cadeias laterais de 

amilopectina. A repulsão entre esses grupos enfraquece a extensão de interações na porção 

cristalina, aumentando a hidratação dos grânulos de amido. Entretanto, como observado pelo 

RVA, a temperatura de gelatinização do AM ocorre em torno de 70 °C. Nessa temperatura o 

AM apresenta melhor capacidade de absorção de água resultando em gel viscoso, 

característica desejável para sua aplicação em alimentos que buscam maior textura, como para 

o produto fermentado da amêndoa de baru. 

 

2.3.6 Microscopia eletrônica de varredura do amido da banana verde 

A morfologia dos grânulos de AM foi detectada por Microscopia eletrônica de 

Varredura em diferentes aumentos (Figura 3). Os grânulos se apresentaram de forma isolada 

ou aglomerada, em tamanhos e formatos diferentes com predominância do formato elipsoidal 

e superfície lisa. Os grânulos apresentam integridade, visto que não foi detectado dano 

aparente, sugerindo extração e preparo adequado do amido. Alguns grânulos possuem 

material não amiláceo aderido na superfície, que pode ser proteína (indicado pela seta), 

detectada em pequena quantidade na composição proximal. As micrografias se apresentaram 

semelhantes às encontradas por Fontes et al. (2017) e Pelissari et al. (2012), quando isolaram 

amido de banana verde da variedade „Mysore‟ e „Terra‟. 
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Figura 3. Micrografias eletrônicas de varredura do AM em diferentes aumentos (1.500x, 500x, 250x). 

 

2.3.7 Avaliação das propriedades físico-químicas dos produtos fermentados  

Com base nos resultados obtidos e análise de regressão, modelos matemáticos 

significativos (p< 0.05) que explicam 71 a 94% das respostas foram obtidos. Os resultados 

estão apresentados na figura 4. O pH dos produtos foi medido após 12h de refrigeração, e os 

resultados (4.84-4.98)  ilustram aumento linear, tanto maior quanto maior a concentração de 

AM. Batista et al. (2017) ao analisarem o efeito da adição de farinha de banana verde em leite 

fermentado, também observaram que os maiores valores de pH foram para as amostras que 

tinham maior quantidade de farinha (3 e 5%) quando comparadas às amostras sem adição de 

farinha. De maneira inversa, a acidez dos produtos fermentados apresentou tendência de 

declínio, embora o comportamento tenha sido quadrático e não linear como o pH, com 

diferença significativa apenas para os produtos com adição de 4.5 e 6 g 100g
-1

 que resultaram 

em acidez de 2.48 e 2.33 g 100g
-1

, respectivamente. Uma possível justificativa para esses 

fenômenos seria a capacidade tamponante do amido de banana verde ao ser adicionado em 

conjunto com bactérias fermentativas com as ácido-láticas. Resultados semelhantes foram 

descritos por Casarotti e Penna (2015), ao observarem redução da acidez em iogurtes 

suplementados com farinha de banana verde e farinha de maçã quando comparado ao iogurte 

controle. Ainda que produtos fermentados possuam característica mais ácida, iogurtes mais 
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suaves são preferidos por alguns consumidores (Cheng, 2010). Salienta-se que apesar do AM 

ter exercido um provável efeito tamponante nos produtos fermentados, houve redução do pH 

inicial (6.0) durante a fermentação até alcançar pH 4.9-4.8, quando se definiu encerrar a 

fermentação, indicando que as bactérias foram capazes de fermentar os extratos da amêndoa 

de baru. 

Os sólidos solúveis apresentaram um aumento linear em função da adição de AM nos 

produtos fermentados, devido a maior quantidade de grânulos de amidos que se hidrataram e 

solubilizaram durante o aquecimento do extrato aquoso. Entretanto, não houve diferença 

significativa entre os dois últimos tratamentos (adição de 4.5 e 6 g 100g
-1

 de AM). Isso 

provavelmente ocorreu devido à presença do açúcar que ao competir com as moléculas de 

água presente, inibiram a gelatinização. 

A sinerese está diretamente relacionada à retrogradação, que é a reassociação gradual 

das cadeias de amilose e amilopectina, após terem sido submetidas ao aquecimento na 

presença de uma solução e resfriadas. A retrogradação é acompanhada por uma série de 

efeitos como a exsudação de água do gel formado, que caracteriza a sinerese (Wang et al., 

2015). A adição de AM nos produtos reduziu a sinerese tendendo a estabilizar a partir da 

adição de 4.5g 100g
-1

 de AM. A sinerese está relacionada as características físico-químicas 

dos amidos, como quantidade de amilose, complexo amilose-lipídeo e presença de outros 

compostos na matrix alimentar (Cornejo-Ramírez et al., 2018). Proteínas, lipídeos, açúcares 

presentes e ainda a fermentação do extrato da amêndoa de baru podem ter contribuído para 

redução de sinerese, ao interagirem com o AM, aumentando sua capacidade de reter água da 

matriz alimentar, resultando em produto de melhor qualidade (Fu et al., 2015). Costa et 

al.(2017), trabalhando com bebida fermentada à base de arroz, também observaram redução 

da sinerese com adição de amido de milho na bebida. 

O amido geralmente é adicionado nos alimentos para aumentar sua textura e 

estabilidade, como em iogurtes, tendo em vista que a consistência cremosa é mais aceita pelos 

consumidores (Frost; Janhoj, 2007; Nguyen et al., 2017). A partir dos resultados de textura, 

foi possível observar que a firmeza dos produtos avaliados aumentou proporcionalmente a 

adição de AM, notando-se uma consistência líquida para a bebida controle e uma consistência 

cremosa a espessa nos produtos elaborados com adição crescente do AM. A firmeza dos 

produtos é resultado da capacidade do AM em formar gel viscoso após sua gelatinização e 

resfriamento, estabelecendo uma rede tridimensional, constituída de cadeias de amilose, 

amilopectina, água e outros componentes associados a amêndoa de baru, além das bactérias 

ácido-lácticas presente (Alcázar-Alay; Meireles, 2015). 
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Figura 4. (A): pH; (B): Acidez; (C): Sólidos solúveis; (D): Sinerese; (E): Firmeza; (F): L*; (G): Hue; (H): 

Croma  
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Batista et al. (2017), ao analisarem leite fermentado adicionado de farinha de banana 

verde, observaram aumento da firmeza entre 1.43 e 1.92 N em amostras com 3 e 5% de 

farinha adicionada, valores superiores ao encontrado neste estudo. Em bases lácteas, ocorre 

uma reestruturação das proteínas do leite durante a fermentação que formam redes mais 

coesas, e que somado a interação com a farinha de banana verde, resultou em produto mais 

consistente (Batista et al., 2017). 

Em relação à coloração dos produtos elaborados, a adição de AM alterou 

significativamente (p < 0,05) a claridade (L*), ângulo hue (h°) e o Croma. As três variáveis 

apresentaram tendência de redução quadrática, em função da adição de AM. Enquanto a 

maior taxa de redução foi notada entre as concentrações de 0 e 1.5 g 100g
-1

 de AM para L* e 

h°, a maior taxa de redução do C* foi notada entre as concentrações de 3 e 6 g 100g
-1

 de AM. 

Quanto maior a adição de AM, menos clara, menos amarelada e menos intensa a coloração do 

produto. 

 

2.3.8 Avaliação sensorial e risco microbiológico dos produtos fermentados á base de amêndoa 

de baru 

Os resultados da avaliação sensorial estão apresentados em forma de histogramas para 

cada variável (Figura 5) e mapas de preferência (Figura 6). De acordo com os histogramas 

gerados, observa-se que para todas as variáveis avaliadas nos cinco produtos, a distribuição de 

frequência das respostas se mostrou heterogênea, indicando segmentação. Tal comportamento 

sugere que o produto elaborado seria mais adequado como produto de nicho, tendo em vista 

as notas extremas dadas a uma mesma amostra (Wichchukit; O‟Mahony, 2015). Deste modo, 

dados de médias não seriam capazes de afirmar o melhor desempenho deste produto 

específico, podendo mascarar resultados importantes para compreender a preferência dos 

consumidores (Lim, 2011). 

As variáveis aparência e cor das amostras, exceto aparência para amostra controle, 

foram bem avaliadas pela maioria dos provadores (≥50%), os quais atribuíram notas entre 6-9, 

indicando que gostaram desde „ligeiramente a muitíssimo‟ destes aspectos dos produtos. A 

visão é, normalmente, o primeiro sentido receptivo sensibilizado no consumidor e, por isso, a 

importância de desenvolver novos produtos que chamem a atenção dos consumidores sem 

ainda eles experimentarem. Por outro lado, o aroma foi o atributo menos aceito pelos 

provadores em todas as amostras, sendo que 17-29% dos provadores consideraram este fator 

indiferente („nem gostei, nem desgostei‟) e apenas 32-39% atribuíram nota superior a 6. 
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Figura 5. Distribuição de freqüência das respostas dos consumidores em relação à aceitação dos produtos 

fermentados a base de amêndoa de baru. AM0: produto fermentado, sem adição de amido; AM1: produto 

fermentado com adição de 1.5% de AM; AM2: produto fermentado com adição de 3% de AM; AM3: produto 

fermentado com adição de 4.5% de AM; AM4: produto fermentado com adição de 6% de AM. 

 

No histograma referente ao sabor, observa-se que as notas ficaram bem distribuídas, 

indicando forte heterogeneidade na preferência. Para uma mesma amostra, alguns avaliadores 

atribuíram notas muito altas, e outros avaliadores notas baixas, e ainda outros avaliaram com 

nota de indiferença. No entanto, notas entre 6-9 foram dadas pela maioria dos avaliadores 

para as amostras AM3 e AM4, com adição de 4.5 e 6% de amido de banana verde, 

respectivamente, indicando boa aceitabilidade. A textura também foi mais bem aceita (≥ 50% 
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das respostas) nas amostras com maior concentração de amido, a partir da adição de 3%, o 

que sugere a preferência dos provadores por produtos mais consistentes. Os resultados para 

aceitação global mostram que apenas as amostras AM2 (3% de amido) e AM3 (4.5% de 

amido) receberam notas superiores a 6 pela maioria dos provadores.  

Os resultados da aceitação sensorial também foram avaliados pela análise de 

componentes principais (PCA) a fim de contribuir para o entendimento das respostas e 

discriminar claramente entre as formulações (Figura 6). A partir dos dados gerados e da 

construção de mapas de preferências, foi possível observar de forma mais clara, quais 

atributos influenciaram nas preferências dos consumidores. Obteve-se 67,71% de explicação 

no componente principal 1 (PC1 ou F1) e 21,20% no F2, sendo que o somatório de ambos 

componentes explicam 88,91% da variabilidade total obtida entre os produtos. Na figura 6A, 

pode ser observada a formação de quatro grupos distintos, sendo que AM2 e AM3 pertencem 

ao mesmo agrupamento, enquanto que os demais tratamentos estão isolados uns dos outros. 

 

 

Figura 6. Mapas de preferência dos produtos fermentados a base de amêndoa de baru. AM0: produto 

fermentado, sem adição de amido; AM1: produto fermentado com adição de 1.5% de AM; AM2: produto 

fermentado com adição de 3% de AM; AM3: produto fermentado com adição de 4.5% de AM; AM4: produto 

fermentado com adição de 6% de AM. 

 

Na figura 6B, observa-se que a maioria dos vetores representados pelas variáveis está 

próximos uns dos outros, e que quando sobrepostos na figura 6A, se localizam próximos das 

amostras AM2 e AM3, indicando que os atributos aparência, textura, sabor e impressão global 

foram as variáveis que mais influenciaram na preferência dos consumidores pelos produtos 

com adição de 3.0 e 4.5 g 100g
-1

 de AM. Portanto, a adição de AM nas concentrações de 3.0 e 

4.5 g 100g
-1

 influenciou positivamente a aceitação sensorial dos produtos, podendo ser 

recomendada com base nas análises sensoriais. 

A 
B 
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A legislação brasileira (RDC nº 12 de 2 de janeiro de 2001 da ANVISA), que 

regulamenta os padrões microbiológicos para alimentos, não estabelece item específico para o 

produto elaborado neste estudo. Portanto, baseou-se como referência mais próxima os limites 

estabelecidos para produtos fermentados a base de soja e para amidos e farinhas, que 

preconizam contagem máxima para coliformes a 45 °C e Estafilococos coagulase positiva de 

10
2
 UFC g

-1
, para Bacillus cereus de 3x10

3 
UFC g

-1
 e ausência de Salmonella sp. em 25 g. 

Todas as amostras avaliadas apresentaram contagem de microrganismos inferior aos valores 

estabelecidos (Anvisa, 2001). Portanto, com base nas analises microbiológicas realizadas, 

pode-se afirmar que os produtos foram produzidos em condições higiênico-sanitárias 

adequadas e são seguros para o consumo. 

 

 

2.4 Conclusão 

 

O amido de banana verde apresenta perfil favorável para ser aplicado como 

ingrediente na formulação de produtos fermentados à base da amêndoa de baru. A adição de 

4.5 e 6% de amido de banana verde aumenta a firmeza e reduz a sinerese dos produtos 

elaborados, características desejadas pelos consumidores. A adição de 3 e 4.5% de amido de 

banana verde melhora a aceitabilidade do novo produto a base de amêndoa de baru. Levando-

se em consideração todos os resultados obtidos conclui-se que o produto fermentado da 

amêndoa de baru adicionado de 4.5% de amido de banana verde apresenta potencial para ser 

alimento alternativo aos produtos lácteos fermentados, especialmente para públicos 

específicos. 
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CAPÍTULO 3 
 

PERFIL NUTRICIONAL E VIABILIDADE DE PROBIÓTICOS EM PRODUTOS 

FERMENTADOS A PARTIR DO EXTRATO DA AMÊNDOA DE BARU (DIPTERYX 

ALATA VOGEL) ADICIONADOS DE AMIDO E FARINHAS DE BANANA VERDE 
 

RESUMO 

 

Produtos alimentícios nutritivos, alternativos aos lácteos e com apelo funcional, têm 

despertado o interesse dos consumidores e das indústrias de alimentos. Também chama a 

atenção da indústria alimentícia o aproveitamento de descartes de frutas, por ser uma forma 

barata de se obter ingredientes com valor nutricional e potencial funcional passíveis de serem 

utilizados no desenvolvimento de novos produtos. O efeito da adição de 4.5% de amido (AM) 

e farinha de banana verde sem casca (FSC) e com casca (FCC) em extrato aquoso fermentado 

da amêndoa de baru foi avaliado em relação ao perfil nutricional e viabilidade de probióticos. 

A incorporação dos subprodutos da banana verde influenciou a composição proximal dos 

produtos elaborados, principalmente a adição de FCC, que aumentou os teores de fibras, 

proteínas e cinzas, destacando potássio, magnésio e zinco. Apenas a adição de FSC e FCC 

contribuiu para aumentar a capacidade antioxidante dos produtos, sendo que a catequina e o 

ácido ferúlico foram os compostos fenólicos que mais aumentaram nos três tratamentos. A 

adição de AM, FSC e FCC não alterou o perfil de ácidos graxos dos produtos, com exceção 

do butirato, que apresentou menores valores. Enquanto isso, todas as amostras apresentaram 

predominantemente ácidos graxos poli-insaturados como os isômeros do ácido linoleico 

(46%). A adição de AM, FSC e FCC contribuiu para a viabilidade das bactérias probióticas 

(L. acidophilus e B. animalis) nos produtos, com contagem mínima de 10
6
 UFC g

-1
, sendo 

esses produtos, portanto, potenciais veiculadores de probióticos, a fim de promover benefícios 

á saúde. A FCC foi considerada o ingrediente que mais contribuiu para a viabilidade dos 

probióticos e para melhoria do valor nutricional do produto fermentado da amêndoa de baru. 

 

Palavras-chave: Produtos não lácteos, fibras, prebiótico, simbiótico, compostos bioativos.  

 

 

3.1 Introdução 

 

Ultimamente, tem havido um aumento na demanda por alimentos alternativos aos 

lácteos e um crescente interesse em explorar diferentes propriedades funcionais em alimentos, 

por isso várias fontes vegetais vem sendo usadas para elaborar novos produtos (Jeske; 

Zannini; Arendt, 2018). Dentre eles, bebidas fermentadas com incorporação de bactérias 

probióticas têm sido vastamente exploradas como soja, aveia, malte, cevada, arroz, 

amendoim, amêndoas, suco de frutas, entre outros (Bernat et al., 2014; Shori, 2015; Tangyu et 

al., 2019). 

A amêndoa de baru, fruto típico do Cerrado brasileiro, é rica em proteínas de alto 

valor biológico, ácidos graxos poli-insaturados como oleico e linoleico, fibras e minerais. Ela 

ainda contém substâncias bioativas, como compostos fenólicos, com propriedades 
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antioxidantes, que ao agirem sinergicamente com os ácidos graxos, potencializam suas 

propriedades promotoras da saúde (Alves et al., 2016; Sousa et al., 2011). Visto que bebidas 

fermentadas a base de amêndoas têm sido alvo de investigações, o baru desperta interesse, em 

função de seu apelo nutricional, funcional e sensorial, sendo seu extrato hidrossolúvel um 

potencial veículo de nutrientes e compostos bioativos e possível carreador de bactérias 

probióticas, que segundo Marco et al. (2017), estão associadas a efeitos benéficos ao 

organismo. Apesar disso, a amêndoa de baru tem sido minimamente explorada para obtenção 

do seu extrato hidrossolúvel e fermentado (Fioravante; Hiane; Braga Neto, 2017; Silva et al., 

2019). Ingredientes prebióticos podem reforçar a atividade e o crescimento de probióticos em 

produtos a base de vegetais, como de amêndoas (Bernat et al., 2014). Além do mais, a 

combinação de pro e prebióticos pode resultar em efeito benéfico simbiótico no alimento e na 

microbiota intestinal (Markowiak; Ślizewska, 2017).  

A banana verde destaca-se como um ingrediente funcional por ter alto teor de 

carboidratos não digeríveis como fibras e amido resistente, o qual apresenta potencial 

prebiótico por não ser absorvido no cólon (Singh et al., 2016). Além disso, a banana possui 

quantidades relevantes de minerais como potássio, magnésio e fósforo, e ainda compostos 

fenólicos com capacidade antioxidante, que se concentram mais intensamente em sua casca 

(Borges et al., 2020; Morais et al., 2017). Devido ao seu apelo nutricional e funcional, baixo 

custo e visando a redução do seu desperdício, muitos pesquisadores têm usado a banana verde 

na forma de farinha em diversos produtos (Castelo-Branco et al., 2017; Türker; Savlak; 

Kaşikci, 2016; Yangilar, 2015), e ainda como ingrediente prebiótico em bebidas lácteas 

fermentadas, evidenciando sua capacidade de estimular o crescimento e a viabilidade de 

culturas probióticas neste meio (Batista et al., 2017; Casarotti; Penna, 2015; Vogado et al., 

2018). Porém, não foram encontrados estudos referentes ao uso da banana verde em produtos 

fermentados a partir de fontes vegetais. 

Portanto, bebidas e derivados da amêndoa de baru podem ser de grande interesse na 

produção industrial de novos produtos fermentados não lácteos com propriedades funcionais, 

nas quais estão incluídos os benefícios da amêndoa de baru, da banana verde e das bactérias 

probióticas. Considerando-se a escassez de publicações científicas acerca do extrato 

fermentado de amêndoa de baru e do uso da banana verde em quaisquer produtos 

fermentados, o objetivo deste estudo é avaliar o efeito da adição de subprodutos da banana 

verde (amido, farinha da polpa e farinha da polpa com casca) no potencial nutricional, 

funcional e na viabilidade de bactérias probióticas em extrato aquoso fermentado da amêndoa 

de baru. 
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3.2 Material e Métodos  

 

3.2.1 Material 

 As amêndoas de baru, provenientes de diferentes regiões do estado de Goiás, foram 

adquiridas no comércio local, em Goiânia (Goiás, Brasil). As bananas verdes da variedade 

Nanica (Musa acuminata 'Dwarf Cavendish') foram adquiridas de um produtor da cidade de 

Ouro Verde (Goiás, Brasil), no estádio 1 de maturação. Utilizou-se a cultura ácido lática DVS 

ABT-5 da Chr. Hansen, contendo cultura iniciadora de Streptococcus thermophilus e culturas 

probióticas Lactobacillus acidophilus La-5 e Bifidobacterium animalis subsp. lactis Bb-12. 

 

3.2.2 Obtenção do amido e das farinhas 

Bananas verdes foram lavadas e sanitizadas (solução de hipoclorito de sódio, 200 ppm, 

por 15 min). Para a extração do amido (AM), após serem descascadas e cortadas, as bananas 

foram trituradas em solução de metabissulfito de sódio (1% p/v) para evitar o escurecimento 

enzimático. Durante o processo de extração do amido, a massa residual gerada foi novamente 

triturada em água para uma segunda extração, que seguiu com mais lavagens e peneiramento 

(80, 100 e 200 meshes) até se obter o amido límpido. Esta massa de amido foi filtrada a vácuo 

usando álcool etílico a fim de retirar possíveis impurezas. A massa úmida foi seca em estufa 

com circulação de ar a 45 °C por 20 horas, e processada para se obter um pó. 

Para produção da farinha sem casca (FSC) e farinha da polpa com casca (FCC), as 

bananas foram cortadas em rodelas de 0.5mm de espessura, secas em estufa com circulação 

de ar a 45 °C por 22 horas e moídas em moinho de facas para serem peneiradas em peneira 

com abertura de 0.5 mm. 

 

3.2.3 Elaboração dos produtos fermentados da amêndoa de baru 

As amêndoas torradas (120°C por 20 minutos) após retirada as películas, foram 

trituradas com água fervente (1:9) em liquidificador por aproximadamente 7 minutos e 

filtrado (peneira com 0,5mm de abertura). A este filtrado adicionou-se 10% (m:v) de açúcar e 

pasteurizou-se a 85 °C por 20 minutos. Após resfriamento a ± 45°C, adicionou-se 4.5 g 100g
-1

 

de AM, FSC ou FCC, e em banho-maria elevou-se a temperatura até atingir ±80°C, com 

frequente homogeneização por 5 minutos. Após resfriada a 37°C, cultura comercial foi 

inserida na taxa de 0,2U/L, correspondente a 2% (v/v) do volume do extrato. As amostras 

foram incubadas em B.O.D (Tecnal, TEC-51, Piracicaba, Brasil) a 37°C até atingir pH entre 

4.8-4.9. Após este período e resfriamento rápido, os produtos foram armazenados sob 
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refrigeração (5 ±1°C) por 12 horas. As amostras foram submetidas à liofilização em 

liofilizador (Liobras, São Carlos, Brasil) para viabilizar as análises. 

 

3.2.4 Composição proximal, amido resistente e teor de minerais 

A composição proximal da amêndoa de baru e dos produtos foi determinada segundo 

os métodos recomendados pela Association of Official Analytical Chemists (AOAC, 2016). 

Umidade obtida por dessecação a 105 ºC em estufa com circulação de ar até peso constante; 

cinzas por incineração a 550 ºC em forno mufla; nitrogênio pelo método micro-Kjeldahl em 

destilador, sendo utilizado o fator 6.25 para a quantificação do teor de proteína bruta; teor de 

lipídio por extração contínua com éter de petróleo em aparelho Soxhlet. O teor de fibra 

alimentar total foi determinado seguindo o método enzímico-gravimétrico, e a fração glicídica 

foi calculada por diferença dos demais constituintes. A quantificação do amido resistente dos 

produtos foi determinada a partir do Kit da Megazyme International Ireland, metodologia 

validada e aceita pela Association of Official Analytical Chemists. As análises foram 

realizadas em triplicata e os resultados expressos em g.100g
-1

 

Para quantificação de minerais dos produtos, as amostras liofilizadas foram analisadas 

quanto ao teor de P, K, Ca, Mg, Cu, Fe, Mn e Zn quantificados por espectrometria de 

absorção atômica, fotometria de chama e espectrometria de UV/Visível conforme 

metodologia sugerida por Malavolta, Vitti e Oliveira (1997). As análises foram realizadas em 

duplicata e os resultados convertidos e expressos em mg.100g
-1

 de matéria úmida. 

 

3.2.5 Compostos fenólicos totais e capacidade antioxidante 

Os extratos para determinação de fenólicos e antioxidantes foram preparados 

utilizando metanol e acetona como solventes conforme metodologia de Rufino et al. (2010), 

com adaptações. O teor de fenólicos totais foi determinado pela metodologia de Folin 

Ciocalteau (Waterhouse, 2002) e Fast Blue (Medina, 2011), adaptado para microplacas. Os 

resultados foram expressos em mg de equivalente a ácido gálico (EAG). 100 g
-1

 de amostra. A 

capacidade antioxidante foi determinada por três métodos, com adaptações: cátion radical 

ABTS (2,2-azino-bis(ethylbenzo-thiazoline-6-sulfonic acid) expresso em µmol de equivalente 

Trolox (TE). g
-1

 de amostra; sistema β-caroteno/ácido linolênico, apresentando resultados em 

porcentagem de inibição de oxidação, ambas por metodologia de Rufino et al (2010); e 

formação do complexo fosfomolibdênio por Prieto, Pineda, & Aguilar (1999), os quais 

resultados foram expressos em mg de ácido ascórbico.100 g
-1

 de amostra. Todas as análises 
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foram lidas em leitor de microplacas (Biochrom, EZ Read 2000, Cambridge, United 

Kingdom) e realizadas em triplicata. 

 

3.2.6 Perfil de fenólicos 

Os extratos para identificação de compostos fenólicos foram preparados conforme 

metodologia descrita por Wang et al. (2017), a fim de retirar a porção lipídica das amostras. A 

quantificação dos compostos foi realizada em cromatógrafo líquido de alta eficiência (HPLC-

DAD/UV-Vis, Shimadzu, Japan). A fase móvel A consistituiu-se de 2% (v/v) de ácido acético 

em água deionizada e 70:28:2 (v/v) de metanol/água/ácido acético para a fase móvel B, a uma 

taxa de fluxo de 1,0 mL min
-1

 com um programa de eluição de gradiente. O volume de injeção 

foi de 20 μL, e 65 minutos de execução, sendo os compostos fenólicos detectados a 280 nm. 

Para identificação dos fenólicos, compararam-se os picos amostrais com tempo de retenção 

dos picos de dez padrões disponíveis (ácido gálico, catequina, ácido clorogênico, ácido 

caféico, vanilina, ácido p-cumárico, ácido ferulico, o-cumárico, resveratrol e ácido trans-

cinâmico). Os resultados foram expressos em mg do composto fenólico.100g
-1

 da amostra. 

 

3.2.7 Perfil de ácidos graxos 

Os lipídeos foram extraídos das amostras liofilizadas de acordo com o método de 

Bligh e Dyer (1959), utilizando clorofórmio, metanol e água (1:2:0,8) seguida de uma 

saponificação, acidificação e esterificação dos ácidos graxos pelo método de Hartman e Lago 

(1973). Os ésteres metílicos de ácidos graxos foram analisados por cromatografia gasosa (GC 

2010, Shimadzu, Japan) equipado com detector de ionização de chama (FID). As condições 

do GC foram as seguintes: modo de injeção „split‟, com razão de divisão de 1:50; temperatura 

inicial de 140 ° C, mantida por 5 min, alterando para 240 ° C aumentando a uma taxa de 4 ° 

C, mantidos por 30 min; tempo total de 60 min; injetor e o detector mantidos à temperatura de 

260 ° C e o hélio foi usado como gás de arraste. A identificação e composição dos ácidos 

graxos foram realizadas comparando o tempo de retenção dos picos amostrais com os tempos 

de retenção dos padrões de ésteres de ácidos graxos (Supelco 37 Component FAME mix) e 

pela integração das áreas. Os resultados foram expressos em porcentagem de ácidos graxos 

em relação ao total de lipídeos. 

 

3.2.8 Viabilidade celular das bactérias probióticas 

 Para contagem e determinação de viabilidade das bactérias probióticas nos produtos 

fermentados, 10g de cada amostra foi diluída com 90 ml de água peptonada 0.1% (p/v), 
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homogeneizadas e submetidas a diluições seriadas. Para L. acidophilus, utilizou-se o meio 

MRS (De Man, Rogosa Sharpe) adicionado de 0.01% (p/v) de azul de anilina, com 

plaqueamento em superfície. As placas foram incubadas em anaerobiose, utilizando sachê 

gerador de anaerobiose (Anaerobac, Probac, Brasil) a 37°C por 48h. Para B. animalis, 

utilizou-se plaqueamento em profundidade com o meio MRS-LP adicionado de 0.01% (p/v) 

de azul de anilina e suplementado com 0.05% de L-cisteína HCl, 0.3% de cloreto de lítio e 

0.9% de propionato de sódio, esterilizados por filtração de membrana. As placas foram 

incubadas em anaerobiose a 37°C por 72h. Para identificação e confirmação das colônias 

típicas observadas, utilizou-se a técnica de espectrometria de massas do tipo MALDI-TOF 

MS (Matrix Assisted Laser Desorption/Ionization – Time of Flight Mass Spectrometry) em 

equipamento Ultraflex III (Bruker Daltonics, Massachusetts, USA), de acordo com 

metodologia de Viana et al. (2019). 

 

3.2.9 Planejamento experimental e análise estatística 

Utilizou-se um delineamento inteiramente casualizado (DIC) 4x3, com quatro 

tratamentos sendo: produto fermentado com adição de amido de banana verde (AM), com 

adição de farinha de banana verde sem casca (FSC), com adição de farinha de banana verde 

com casca (FCC) e sem adição (controle), com três repetições originais, totalizando 12 

unidades experimentais. Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA), 

considerando probabilidade de 5% (p < 0,05), e ao teste Tukey para identificar diferenças 

significativas entre as médias, utilizando o programa computacional Statistica 10.0 (StaSoft 

Inc., Tulsa, USA).  

 

 

3.3 Resultados e discussão 

 

3.3.1 Composição proximal, amido resistente e teor de minerais 

A amêndoa de baru utilizada neste estudo apresentou a seguinte composição proximal 

(g 100g
-1

 base seca, exceto umidade expressa em g 100g
-1

 base úmida): umidade (2.94 ±0.06), 

cinzas (3.26±0.02), proteínas (24.39±0.13), lipídeos (47.50±0.13), fibra alimentar (16.27 ± 

0.20) e glicídeos (8.58), sendo os resultados consistentes aos encontrados por Freitas; 

Naves(2010) e  Sousa et al.(2011). 

Na tabela 1 são apresentados os resultados de composição proximal e minerais dos 

produtos fermentados e adicionados de AM, FSC e FCC. Como esperado, a umidade reduziu 
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significativamente em função das incorporações. A adição de AM não alterou 

significativamente os valores de cinzas, proteínas e lipídeos do produto fermentado, embora 

tenha reduzido o teor de fibra alimentar e aumentado o de glicídeos e amido resistente, assim 

como o valor calórico do alimento. De fato, o amido da banana verde contém, além do amido 

digerível, o amido resistente (Zhang et al., 2005) e sua extração permite a obtenção de um 

produto com alto percentual de pureza, com poucos interferentes, como proteínas, lipídeos e 

fibras. Assim, a adição de AM promoveu aumento da fração glicídica, visto o amido ser um 

componente desta fração e também de amido resistente. Como o aumento do teor glicídico do 

PAM foi quantitativamente semelhante à redução de sua umidade, nenhum impacto foi notado 

nos outros constituintes proximais, à exceção de uma pequena, mas significativa, redução na 

fibra alimentar.  

A adição de ambas as farinhas promoveu, além da redução da umidade, aumento nos 

demais componentes proximais dos produtos fermentados, à exceção dos lipídeos, bem como 

aumento no amido resistente e valor calórico. A farinha de banana verde, com ou sem casca, é 

constituída predominantemente por amido, embora proteínas, minerais e fibras também sejam 

encontrados (Agama-Acevedo et al., 2016; Menezes et al., 2011) em quantidades suficientes 

para provocar alterações no produto fermentado, considerando-se os 4.5% de adição.  

 

Tabela 1. Composição proximal e teor de minerais dos produtos fermentados da amêndoa de 

baru adicionados de 4.5 g 100 g
-1

 de amido (PAM), farinha de banana verde sem (PFSC) e 

com (PFCC) casca expressa em média. 

Parâmetros Controle PAM PFSC PFCC 

Umidade
1 

79.74
a 

75.51
b 

73.48
c 74.71

bc 

Cinzas
1 

0.36
c 

0.36
c 

0.53
b 0.61

a 

Proteínas
1 

2.42
c 

2.44
c 

2.92
a 2.81

b 

Lipídios
1 

4.92
a 

5.27
a 

5.29
a 5.44

a 

Fibra alimentar
1 

1.83
c 

1.53
d 

2.16
b 2.32

a 

Carboidratos totais
1 

10.74
c 

14.90
ab

 15.62
a 14.16

b 

Amido resistente
1 

0.06
c 

0.33
a 

0.16
b 0.15

b 

Valor energético total
2 

96.92
c 

116.75
b 

121.78
a 116.66

b 

Fósforo
3 

11.63
b 

16.04
ab 

17.88
a 19.95

a 

Potássio
3 

29.07
d
 35.22

c 
56.95

b 69.31
a 

Magnésio
3 

44.72
d 

62.89
c 

66.22
b 70.01

a 

Cobre
3 

0.18
b 

0.30
ab 

0.32
ab 0.37

a 

Zinco
3 

0.71
b 

0.96
ab 

1.02
ab 1.20

a 

Cálcio
3
 nd  nd  nd  nd  

Ferro
3 

nd  nd  nd  nd  

Manganês
3 

nd  nd  nd  nd  
1
g 100g

-1
 (base úmida). 

2
kcal 100g 

-1
.
3
mg 100g

-1
. Controle: extrato fermentado de amêndoa de baru. Nd: não 

detectado. Médias seguidas por letras diferentes em linha diferem significativamente (p<0.05). 
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Já o percentual de lipídeos da farinha de banana verde não foi suficiente para 

promover alterações significativas no produto fermentado. A presença de amido resistente na 

farinha de banana verde se refletiu no produto fermentado, embora de forma menos acentuada 

que o observado com a adição de AM. O aumento dos glicídeos e proteínas foi responsável 

pelo aumento do valor calórico do produto fermentado, embora a presença do amido 

resistente e fibras possa conspirar a favor da redução do índice glicêmico do alimento. Visto 

que a casca da banana verde concentra mais minerais e fibras que a polpa (Morais et al., 

2017), o PFCC apresentou maior teor destes constituintes que o PFSC.  

A amêndoa de baru é considerada um alimento com alto teor de fibras, o que 

proporciona vantagem aos produtos que são elaborados a partir dela. Um alimento para ser 

classificado como fonte de fibras, deve conter no mínimo 2,5g de fibras por porção e no 

mínimo 5g para ser considerado de „alto teor‟ (Brasil, 2012). Considerando uma porção de 

215 g, todos os produtos fermentados podem ser classificados como fontes de fibra, sendo que 

o PFCC pode ser classificado como de alto teor. Já ao considerar-se uma porção de 116 g, 

apenas PFSC e PFCC seriam classificados como fontes de fibras.  

A adição de FCC no produto fermentado resultou no aumento significativo de todos os 

minerais avaliados e identificados, enquanto a FSC promoveu aumento de fósforo, potássio e 

magnésio e o AM apenas dos dois últimos minerais (p<0,05). A banana verde destaca-se pelo 

seu teor de minerais como potássio, magnésio e fósforo, e sua casca apresenta teores ainda 

mais elevados do que na polpa (Borges et al., 2020), o que enriquece produtos que levam sua 

adição, como observado no presente trabalho.  

A Ingestão Diária Recomendada (IDR) para adultos, estabelecida pela FAO/OMS e 

Instituto de Medicina (IOM) para fósforo, potássio, magnésio, cobre e zinco são (mg/dia): 

700, 4700, 260 e 0.9, respectivamente (FAO/WHO, 2001; IOM 2001). Para o alimento ser 

considerado fonte, deve conter mínimo 15% da IDR de referência e o mínimo de 30% da IDR 

para ser classificado como alto conteúdo em 100 g do alimento ou porção (Brasil, 2012). 

Sendo assim, os produtos elaborados a partir da amêndoa de baru (100g) podem ser 

considerados fonte de magnésio e cobre, independente da adição dos subprodutos da banana 

verde, devido o valor nutricional da própria matéria-prima. Porém, a adição da farinha de 

banana com casca classifica o produto ainda como fonte de zinco. Esses nutrientes são 

essenciais para o bom funcionamento do organismo e manutenção da saúde. Cálcio, ferro e 

manganês não apresentaram quantidades detectáveis nas amostras. 
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3.3.2 Compostos fenólicos totais e capacidade antioxidante 

A capacidade antioxidante dos alimentos pode trazer muitos benefícios à saúde. Ela 

exerce função protetora no corpo humano contra radicais livres, substâncias derivadas de 

reações bioquímicas que causam danos celulares, associados com o desenvolvimento de 

várias doenças crônicas (Fraga et al., 2019). Os resultados para fenólicos totais e capacidade 

antioxidante dos produtos estão apresentados na tabela 2.  

 

Tabela 2. Compostos fenólicos totais e capacidade antioxidante dos produtos fermentados de 

amêndoa de baru adicionados de 4.5 g 100 g
-1

 de amido (PAM), farinha de banana verde sem 

(PFSC) e com (PFCC) casca expresso em média. 

Tratamento 

Fenólicos totais  

ABTS
2 

Fosfomolibdenio
3 β-caroteno/ 

Ác.Linoleico
4 Folin-

Ciocalteu
1
 

Fast blue
1
 

Controle 7.50
c 

16.02
d 

0.57
b 

7.68
c 

37.84
b 

PAM 6.66
d 

20.05
c 

0.38
c 

8.88
b 

36.63
b 

PFSC 9.51
b 

23.05
b 

0.58
b 

9.70
a 

42.15
a 

PFCC 12.09
a 

34.43
a 

1.11
a 

9.43
a 

45.07
a 

Controle: extrato fermentado de amêndoa de baru.
1
 mg ácido gálico (GAE)100g

-1
; 

2
 uM de trolox g

-1
; 

3 
mg ácido 

ascórbicog
-1

; 
4
porcentagem de inibição de oxidação. Expressos em base úmida. Médias seguidas por letras 

diferentes na coluna diferem significativamente (p<0.05). 

 

De forma geral, a adição dos subprodutos da banana verde aumentou o teor de 

fenólicos e a capacidade antioxidante dos produtos fermentados da amêndoa de baru, de 

maneira mais expressiva nos produtos com FCC. Estudos relataram que a casca da banana 

verde apresenta propriedades antioxidantes em razão do seu alto teor de compostos bioativos, 

como fenólicos (Singh et al., 2018; Vu; Scarlett; Vuong, 2018), o que justifica os resultados 

obtidos. 

Os fenólicos totais foram quantificados por dois métodos. O método Fast-Blue BB é 

uma alternativa para determinar compostos fenólicos a fim de reduzir possíveis interferências 

causadas pelo método tradicional (Folin-Ciocalteu), como a quantificação de compostos não 

fenólicos. O ensaio por Fast-Blue BB utiliza o sal de diazônio Fast Blue para reagir com 

grupamentos hidroxilas reativos dos compostos fenólicos, sugerindo ser um método mais 

preciso (Medina, 2011). Assim, o método Fast-Blue é considerado mais específico para 

fenólicos, enquanto o método de Folin-Ciocalteu, normalmente, determina de forma 

superestimada estes compostos. Entretanto, Lester et al. (2012) observaram o contrário ao 

avaliarem o teor de fenólicos de morangos pelos dois métodos, reportando três vezes mais 

fenólicos pelo ensaio Fast-Blue BB que pelo ensaio de Folin-Ciocalteu. Em acordo com o que 

foi relatado por esse autor, a quantidade de fenólicos determinada por Fast-Blue, nos produtos 

fermentados, foi maior que a determinada por Folin-Ciocalteu. Não obstante, ambos os 
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métodos não deixam dúvidas de que a adição de farinha de banana verde, com ou sem casca, 

aumenta o teor de fenólicos do produto fermentado a base de baru. 

Quando comparado a um fermentado lácteo, os produtos fermentados elaborados com 

amêndoa de baru apresentaram maior quantidade de fenólicos totais, tendo sido reportados 

6.14 mg GAE 100g
-1

no iogurte tradicional (Ardabilchi Marand et al., 2020), determinação 

feita pelo método de Folin Ciocalteau. O aumento de fenólicos proporcionado pela adição de 

farinha de casca de banana ao fermentado de baru vai ao encontro dos resultados dos mesmos 

autores, que ao enriquecerem o produto com 5% de farinha de linhaça, observaram aumento 

no teor de fenólicos para aproximadamente 15 mg GAE 100g
-1

, valorizando o uso de 

ingredientes vegetais para aumentar o teor de compostos bioativos em alimentos.  

A capacidade antioxidante dos produtos fermentados foi avaliada por três métodos 

com distintos mecanismos de ação. Somente a FCC promoveu aumento significativo na 

atividade antioxidante medida pelo método ABTS, em comparação ao produto fermentado 

controle. Já a adição dos compostos vegetais aumentou a atividade antioxidante, medida pelo 

método fosfomolibdênio, de todos os produtos elaborados. Quando a atividade antioxidante 

foi medida pelo método β-caroteno/ácidolinoleico, notou-se que a adição de FSC e FCC 

promoveu aumento da atividade, enquanto nenhuma mudança significativa foi observada com 

a adição de AM. A atividade antioxidante medida pelo método β-caroteno/ácidolinoleico pode 

ser classificada como alta quando o percentual de inibição de oxidação do β-caroteno é maior 

que 70%, intermediária quando estiver entre 40 e 70% e baixa quando menor que 40% 

(Rufino et al., 2010). Dessa maneira, apenas os produtos que receberam adição de FSC e FCC 

apresentaram capacidade antioxidante intermediária, enquanto o fermentado controle e PAM 

apresentaram baixa capacidade antioxidante. Apesar da amêndoa de baru e da banana verde 

apresentarem compostos bioativos, os produtos fermentados elaborados com estes 

ingredientes mostraram capacidade antioxidante intermediária, em função de sua diluição na 

água de preparação dos extratos.  

Além da matéria-prima, devem ser levadas em consideração as etapas de 

processamento do produto, como a fermentação por bactérias ácido-lácticas. A fermentação 

pode influenciar a atividade antioxidante nos alimentos de diversas maneiras. Estudos relatam 

resultados distintos quando se trata de fermentação de fontes vegetais, visto que esse processo 

traz várias alterações na composição química da matriz alimentar, associadas às condições de 

fermentação e aos microorganismos utilizados (Gan et al., 2017b). Além disso, utilização de 

diferentes métodos de extração dos compostos bioativos e ensaios antioxidantes poderiam 

explicar divergências entre resultados. Gan et al. (2017a) relataram maior atividade 
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antioxidante em bebidas fermentadas de soja e feijão ao obterem extratos lipofílicos de suas 

amostras, quando comparados aos extratos hidrofílicos.  

3.3.3 Perfil de fenólicos  

Na tabela 3 são apresentados os resultados da identificação e quantificação de alguns 

compostos fenólicos dos produtos fermentados. O perfil fenólico é uma ferramenta importante 

para identificar qual composto é predominantemente responsável pela atividade antioxidante 

observada (Tabela 2). Dentre os fenólicos estudados, a catequina foi o composto fenólico 

majoritário identificado nos produtos fermentados de baru, com ou sem adições, seguido do 

ácido gálico e ferúlico. Em menor quantidade foram identificados ácido cafeico, ácido p-

cumárico e vanilina. Essa última foi identificada apenas no PFSC e PFCC em quantidades 

mínimas, sugerindo estar ausente ou presente em concentrações indetectáveis no PAM e na 

amostra controle. 

 

Tabela 3. Compostos fenólicos dos produtos fermentados de amêndoa de baru adicionados de 

4.5 g 100 g
-1

 de amido (PAM), farinha de banana verde sem (PFSC) e com (PFCC) casca 

expresso em média. 

Composto fenólico 

(mg 100 g
-1

) 
Controle PAM PFSC PFCC 

Ácido gálico 0.52
a 

0.48
b 

0.30
c 

0.29
c 

Catequina 0.75
c 

2.00
b 

4.97
a 

4.76
a 

Ácido cafeico 0.07
c 

0.09
b 

0.09
b 

0.11
a 

Vanilina nd  nd  0.08
a 

0.10
a 

Ácido p-cumárico 0.07
b 

0.07
b 

0.07
b 

0.12
a 

Ácido ferúlico 0.17
d 

0.20
c 

0.28
b 

0.64
a 

Controle: extrato fermentado de amêndoa de baru. Expressos em base úmida. Médias seguidas por letras 

diferentes na coluna diferem significativamente (p<0.05). nd: não detectado. 

 

A partir desses resultados, é possível inferir que a catequina e o ácido ferúlico foram 

os compostos que contribuíram expressivamente para a maior capacidade antioxidante das 

amostras com adição de FSC e FCC. Entre os ácidos hidroxicinâmicos, subclasse dos ácidos 

fenólicos, o ácido ferúlico, o ácido p-cumárico e o ácido cafeico se destacaram nos produtos 

com adição de FCC de forma significativa, o que pode indicar maior teor dessas substâncias 

na casca da banana verde. Altas concentrações de fenólicos em casca de frutas têm sido 

relacionadas ao sistema de proteção dos tecidos vegetais, contra diferentes danos externos 

(Agama-Acevedo et al., 2016). Especialmente em frutos verdes, como a banana, os fenólicos 

se concentram atuando como barreira química contra ação de patógenos. Dentre eles, muitos 

são polifenóis insolúveis que estão fortemente aderidos a fibras da parede celular como 
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pectina e celulose, e por isso não são absorvidas no intestino, mas fermentados pela 

microbiota do cólon, com efeitos benéficos á saúde (Andreasen et al., 2001; Shahidi; Yeo, 

2016).  

 

3.3.4 Perfil de ácidos graxos 

O perfil de ácidos graxos dos produtos fermentados é apresentado na tabela 4. O ácido 

butanóico (C4:0) foi encontrado em menores quantidades nos produtos fermentados com AM 

e FSC, em comparação ao controle, enquanto nenhuma diferença significativa foi observada 

entre os diversos tratamentos para os demais ácidos graxos identificados. Logo, a adição de 

AM, FSC e FCC determinou alterações mínimas no perfil de ácidos graxos do produto 

fermentado de baru. Alves et al.(2016)e Campidelli et al. (2020), ao analisarem o perfil 

lipídico de amêndoas de baru in natura e torradas não identificaram a presença do ácido 

butanoico. O ácido butanóico, ácido butírico ou simplesmente butirato é um ácido graxo de 

cadeia curta (AGCC), encontrado no colón dos humanos e produzido pela microbiota, por 

meio de fermentação de carboidratos não digeríveis. Efeitos desse composto juntamente com 

outros AGCC estão associados à redução do risco de desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares, diabetes e câncer de cólon (Gill et al., 2018). Como a cultura probiótica 

usada nesse estudo para a elaboração dos produtos contém bactérias naturalmente encontradas 

no intestino, uma possível explicação para a presença do butirato nos produtos fermentados 

seria a utilização de carboidratos não digeríveis por essas bactérias e sua transformação neste 

ácido graxo. 

 

Tabela 4.Perfil de ácidos graxos dos produtos fermentados de amêndoa de baru adicionados 

de 4.5 g 100 g
-1

 de amido (PAM), farinha de banana verde sem (PFSC) e com (PFCC) casca 

expresso em média. 

Ácido graxo Estrutura Controle PAM PFSC PFCC 

Butanóico C4:0 1.81
a 

0.55
b 

0.57
b 

1.31
ab 

Palmitoleico C16:1 5.90
a 

6.08
a 

6.06
a 

6.32
a 

Elaídico  C18:1 n9t 4.21
a 

4.32
a 

4.26
a 

4.41
a 

Linoelaídico  C18:2 n9t 46.61
a 

46.97
a 

46.87
a 

46.33
a 

Eicosanóico C20:0 26.43
a 

26.86
a 

26.46
a 

26.59
a 

γ -linolênico C18:3 n6 1.11
a 

1.16
a 

1.16
a 

1.16
a 

α-linolênico C20:1 n9 2.32
a 

2.47
a 

2.43
a 

2.17
a 

Dihomo-γ-linolênico C20:3 n6 3.33
a 

3.41
a 

3.41
a 

3.23
a 

Cis-5,8,11,14,17- 

eicosapentaenóico 
C20:5 n3 4.00

a 
4.11

a 
4.11

a 
3.85

a 

Resultados expressos em g 100 g-
1
 de lipídeos totais. Controle: extrato fermentado de amêndoa de baru. Médias 

seguidas por letras diferentes em linha diferem significativamente (p<0.05). 
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Os produtos fermentados estudados são compostos principalmente por ácidos graxos 

poli-insaturados, especialmente o linoelaídico, isômero do ácido linoleico, conhecido como 

ácido linoleico conjugado (CLA). Estudos sugerem que bactérias ácido-lácticas podem 

produzir CLA por isomerização do ácido linoleico (Ogawa et al., 2005), o que poderia 

explicar a alta concentração desse composto nos produtos fermentados, visto que o ácido 

linoleico é o ácido graxo poli-insaturado mais abundante em amêndoas de baru (Alves et al., 

2016; Campidelli et al., 2020). Isômeros do ácido linoleico apresentam várias propriedades 

benéficas à saúde, e por isso a incorporação de bactérias probióticas poderia aumentar o teor 

de CLA em alimentos fermentados (Şanlier; Gökcen; Sezgin, 2019). O ácido oleico, ácido 

graxo monoinsaturado mais abundante na amêndoa de baru foi encontrado nos produtos 

fermentados em baixas concentrações, mas apenas na sua forma isômera (ácido elaídico), o 

que também poderia ser atribuído a ação das bactérias ácido-lácticas. De acordo com a 

literatura, a amêndoa de baru apresenta quantidade mínima de ácido eicosanóico (0.86 – 

1.06%), ácido graxo saturado (Alves et al., 2016; Campidelli et al., 2020), que é inferior ao 

valor encontrado nos produtos fermentados da amêndoa de baru, que pode ser devido à 

capacidade de algumas bactérias do gênero Lactobacilus em converter ácidos graxos 

insaturados em ácidos graxos saturados (Shaikh et al., 2018). 

 

3.3.5 Viabilidade celular dos probióticos 

A tabela 5 apresenta a viabilidade dos probióticos L. acidophilus e B. animalis no 

primeiro dia de armazenamento refrigerado, após a fermentação. A adição dos três 

subprodutos da banana verde no produto fermentado de amêndoa de baru aumentou a 

contagem de L. acidophilus, mais expressivamente FSC e FCC, enquanto apenas FCC 

promoveu aumento de B. animalis. 

Tabela 5. Viabilidade média de Lactobacillus acidophilus e Bifidobacterium animalis nos 

produtos fermentados de amêndoa de baru adicionados de 4.5 g 100 g
-1

 de amido (PAM), 

farinha de banana verde sem (PFSC) e com (PFCC) casca. 

 Controle PAM PFSC PFCC 

L. acidophilus  6.12
c 

6.78
b 

8.13
a 

8.15
a 

B. animalis 7.76
b 

7.91
ab 

7.78
b 

8.16
a 

Resultados expressos em log de unidades formadoras de colônias (log UFC g
-1

). Controle: extrato fermentado de 

amêndoa de baru. Médias seguidas por letras diferentes em linha diferem significativamente (p<0.05). 

 

A banana verde utilizada neste estudo apresentou quantidade de AR em base úmida de 

69.08% no amido extraído, 51.37% na farinha da polpa e 45.02% na farinha da polpa com 

casca. Tendo em vista a quantidade utilizada (4.5 g 100 g
-1

) e o valor de AR encontrado nos 
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produtos fermentados (0.15 – 0.33 g 100 g
-1

), é possível inferir que essa redução pode ser 

consequência do processamento térmico dos produtos (Bi et al., 2017; Raigond; Ezekiel; 

Raigond, 2015), ou ainda, da provável utilização do AR como substrato para os probióticos, 

influenciando no aumento da contagem de bactérias viáveis quando comparado ao controle.  

Algumas espécies de Lactobacillus e Bifidobacterium são capazes de utilizar fontes 

alternativas de carbono para seu crescimento, como fibras incluindo amido resistente, que 

podem exercer atividade prebiótica nesses microorganismos (Kim et al., 2018; Zeng et al., 

2018), como observado neste estudo. Dentre os produtos fermentados da amêndoa de baru, o 

PFCC apresentou maior contagem de probióticos, no qual é possível relacionar o maior efeito 

estimulante das fibras da casca da banana verde na proliferação das bactérias. 

Os resultados obtidos são semelhantes aos encontrados por outros autores que 

observaram que a adição de farinha da polpa e da casca da banana verde em iogurtes 

aumentou a contagem de L.acidophilus ou de Bifidobacterium (Batista et al., 2017; Casarotti; 

Penna, 2015; Espírito Santo et al., 2012). Outros autores ainda demonstraram que prebióticos 

como frutooligossacarídeos e inulina foram importantes para manter a viabilidade de L. 

acidophilus em matrizes não lácteas, como bebida de soja e bebida de milho com arroz 

(Battistini et al., 2018; Freire; Ramos; Schwan, 2017).  

Para um alimento ser classificado como veículo de probióticos ele deve conter no 

mínimo 10
6
 UFC g

1 
de bactérias probióticas viáveis (Tripathi; Giri, 2014), o que equivale a 6 

log UFC g
-1

. Sendo assim, os produtos fermentados da amêndoa de baru podem ser potenciais 

veículos de probióticos, ou ainda, potenciais simbióticos, por conterem probióticos e 

prebióticos em associação. 

 

 

3.4 Conclusões 

 

A adição de amido e farinha de banana verde, com e sem casca, melhora o perfil 

nutricional e agrega apelo funcional aos produtos fermentados da amêndoa de baru, ditando 

aumento do teor de fibras, minerais e compostos fenólicos, bem como da capacidade 

antioxidante. A adição dos subprodutos da banana verde não interfere no perfil de ácidos 

graxos do produto fermentado de amêndoa de baru, com exceção do butirato, que é reduzido 

em função da adição do amido e farinha da banana verde sem casca. Produtos fermentados de 

amêndoa de baru apresentam perfil lipídico com predominância de ácidos graxos poli-

insaturados, incluindo isômeros de CLA. Todos os produtos fermentados estudados 
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apresentam contagem mínima considerada probiótica de L. acidophillus e B. animalis sendo, 

portanto, potenciais veiculadores de bactérias probióticas, a fim de promover benefícios á 

saúde. 

A farinha de banana verde com casca se destacou dentre os subprodutos da banana 

verde, contribuindo de forma mais enfática para melhoria do apelo nutricional e funcional do 

produto fermentado a base da amêndoa de baru. 

A elaboração de novos produtos não lácteos, com casca de frutas pode agregar valor 

aos resíduos agroindustriais, e incentivar o uso integral das matérias-primas. Assim como o 

baru, que se torna um grande potencial para exploração de novos produtos, agregando valor 

aos frutos do Cerrado brasileiro e valorizando a biodiversidade desse bioma. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O amido da banana verde apresentou características físico-químicas e tecnológicas 

vantajosas para sua aplicação no extrato fermentado da amêndoa de baru, podendo ser 

considerado um ingrediente de fácil produção e baixo custo. O produto elaborado com adição 

de amido mostrou ser mais bem aceito sensorialmente em maiores concentrações, nas quais a 

textura se apresentou mais consistente. A análise sensorial também foi capaz de apontar 

variações de preferências entre os provadores, indicando que o produto possui potencial de 

comercialização para públicos específicos. 

As farinhas de banana verde (sem e com casca) apresentaram quantidade relevante de 

fibras e amido resistente, entre outros compostos como minerais e fenólicos que contribuíram 

para a qualidade nutricional dos produtos fermentados da amêndoa de baru. Diferentemente, a 

incorporação do amido não acentuou as características nutricionais do produto fermentado, 

exceto pelo seu teor de amido resistente. Os produtos elaborados a partir do extrato da 

amêndoa de baru possuem potencial para veicular bactérias probióticas com propriedades 

potencialmente benéficas a saúde.  

Fazem-se necessárias mais investigações sobre a estabilidade química, física e 

microbiológica desses produtos ao longo do armazenamento. Estudos futuros também 

poderiam analisar as alterações decorrentes do processo fermentativo e ainda investigar os 

efeitos do consumo regular desse novo produto por meio de estudos clínicos controlados. 


