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MACANANA: Uma nova proposta de massa alimentícia. 
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RESUMO 

 

Este trabalho foi desenvolvido com a intenção de que o leitor conheça o Macanana, 

seus benefícios nutricionais, produção e aceitabilidade. Para isso, além da parte teórica, foi 

feito um teste de análise sensorial. Dois públicos com hábitos alimentares completamente 

diferentes participaram dessa análise, um é o público vegano, o outro são consumidores 

onívoros, o teste foi feito também com duas amostras de produtos: o “Macanana”, massa 

alimentícia cuja formulação, além da farinha, contém também a banana verde cozida, que leva 

o nome de biomassa de banana verde, e outra amostra de massa alimentícia tradicional sem 

ovos e sem banana, contendo apenas a farinha de trigo de grão duro e água. Nenhuma das 

amostras continha ovos em sua formulação, pois os participantes que seguem a dieta 

vegetariana com classificação vegana não consomem ovos. Desta forma, foi possível estimar a 

aceitabilidade dos dois públicos, assim como das duas amostras, avaliando as seguintes 

características do produto: textura, firmeza e cor, assim como outros parâmetros sensoriais, 

como aroma e sabor. Os resultados obtidos mostraram que o “Macanana”, levando em conta 

somente a aceitabilidade, foi mais aceito pelo público vegetariano; entretanto, não obteve o 

mesmo resultado positivo quando avaliada a aceitação global, em que foram considerados 

todos os atributos analisados, porém, não apresentaram diferenças significativas. O 

“Macanana” é um produto diferenciado por conta de seu valor nutricional elevado quando 

comparado com as massas alimentícias tradicionais. O presente trabalho ainda inclui breve 

histórico das massas alimentícias e seus tipos, além de visita técnica para conhecer a empresa, 

e o processo de produção do produto. 
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SUMMARY 

 

 This work was developed in order for the reader to recognize the product, its nutritional 

benefits, making process and acceptance. For such recognition, besides the theorical part, it 

was also made a sensorial analysis test. Two groups with completly diferent diet habits 

participated in the experiment. One of tem is the vegan people and the other is the omnivorous 

consumers. Besides the two different groups of people participating in the sensorial analysis, it 

was also tested in two sample products. The “macanana”, a kind of pasta which in its 

formulation besides the flour, it is also composed by cooked green banana, also known as 

green banana biomass, and another common and traditonal pasta with neither eggs nor 

bananas. Being composed only by hard grain wheat flour and water. In any of the samples 

there were eggs in their formulation, due to the participants which follow the vegetarian diets 

with vegan classification do not consume eggs. Through this way it was easier to evaluate as a 

feed back, the acceptance from the two different groups, as well as from the two different 

samples. Through this experiment it was also possible to analyze the texture, firmness and 

color, and also other sensorial parameters such as flavor and aroma.  

The results obtained, show that the “Macanana” which was bought only with the 

acceptability from both different groups, was more accepted by the vegetarian one. However it 

didn‟t obtain the same positive result when it was evaluate the global acceptance, in which 

were considered all the attributes evaluated.Even so, they did not present so important changes. 

The “macanana” is an outstanding product due to its high nutritional value when it is compared 

to the traditional pasta. In the research about this product, it was also included a short historical 

about the pastas and even a technical visit, in order to get acquainted with the company, 

production and the owner, Mrs. Cecília Fraga. 

 

KEY WORDS: Macanana, food mass, features, texture, egg, flavor, green banana, biomass, 

resistent starch, nutritional qualities, health, vegetarian and vegan. 
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INTRODUÇÃO 

 

O macarrão de banana ou “Macanana” é fabricado a partir da banana verde com casca. 

A nutricionista Magda Taipina, da USP, afirma: “Ele não leva ovo e tem muito menos farinha 

do que o tradicional”. Segundo ela, esse alimento faz muito bem à saúde “por sua composição, 

pode ajudar até a resolver problemas no intestino” (Disponível em: <http:// 

cienciahoje.uol.com.br/ controlPanel/ materia/view/3222>. Acessado em: 22 mar. 2008). 

Segundo Heloísa de Freitas Valle, cozinheira, autora do livro: Yes, nós temos bananas, 

da Editora Senac, e criadora da ong Associação Brasileira de Fomento à Banana Verde, “é 

preciso desenvolver ainda muitas pesquisas e estudos, porque é um produto excepcionalmente 

rico em nutrientes e uma planta com aproveitamento integral fantástico”. (Disponível em: 

<http://www1.folha.uol.com.br/ folha/dimenstein/comunidade/gd230704b.htm>. Acessado em: 

22 mar. 2008). 

Consta no site Toda Fruta que os derivados da banana verde possuem 0% de colesterol, 

são ricos em cálcio, potássio, fibras e vitaminas; são produtos naturais e nutritivos, 

fundamentais para o desenvolvimento e bom funcionamento dos ossos, músculos e dentes. 

Além disso, esta fruta contém fibras, ideais para o sistema digestório (Banana verde: uma fruta 

ainda pouco conhecida - 16/2/05. Disponível em: <http://www.todafruta.com.br/  

todafruta/mostra_conteudo.asp?conteudo=8545>. Acessado em: 27 mar. 2008). 

Para a professora Magda Shinoga, do IPEM/USP, reafirma o valor nutricional do 

produto que impressiona por ser rica fonte de potássio, fibras, vitaminas e sais minerais, que 

podem prevenir problemas no coração, além de ser um ótimo alimento para atletas (Disponível 

em: <http://www.feirasdobrasil.com.br/ reportagem.asp?area=reportagem&codigo=31>. 

Acessado em: 22 mar. 2008). 

A empresária Cecília Fraga diz: “Coloquei o produto na feira (Fispal, 2003) só para 

chamar a atenção e sentir a reação do público, mas o produto fez o maior sucesso. As pessoas 

iam à feira só para provar o „Macanana‟, principalmente os idosos, pois é um macarrão 

especial, muito mais saudável que o macarrão tradicional. É rico em fibras e potássio, possui 

baixo teor de colesterol, sendo considerado preventivo contra doenças do intestino e até 

câncer”. Cecília ainda acrescenta: “as massas são ricas em sais minerais, vitaminas e são 

indicadas para problemas intestinais e de hipertensão. O gosto da fruta é imperceptível”, 

completa (Disponível em: < http://www.sebrae-sc.com.br/novosdestaques/oportunidade/ 

default.asp?materia=8127>. Acessado em: 22 mar. 2008).  

Consta no livro de Ivonete do Amaral Diaz Nakashima, Lar Vegetariano (2005, p. 13), 

as definições de vegetarianismo: “Do latim vegetus, forte, vigoroso, saudável: regime alimentar 

http://www1.folha.uol.com.br/%20folha/dimenstein/comunidade/gd230704b.htm
http://www.todafruta.com.br/%20%20todafruta/mostra_conteudo.asp?conteudo=8545
http://www.todafruta.com.br/%20%20todafruta/mostra_conteudo.asp?conteudo=8545
http://www.feirasdobrasil.com.br/%20reportagem.asp?area=reportagem&codigo=31
http://www.sebrae-sc.com.br/novosdestaques/oportunidade/%20default.asp?materia=8127
http://www.sebrae-sc.com.br/novosdestaques/oportunidade/%20default.asp?materia=8127
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baseado unicamente na ingestão de vegetais. As pessoas que praticam essa dieta são chamadas 

vegetarianas”; e de veganismo: “filosofia em que se baseiam os hábitos alimentares daqueles 

que não consomem e nem utilizam nada que advenha da exploração, do sofrimento ou da morte 

de qualquer animal” (NAKASHIMA, 2005, p. 14). 

Na Revista dos Vegetarianos, ano 1, nº 2, p. 11, consta a informação: “Além de ser 

extremamente saboroso e exótico, o „Macanana‟ é mais saudável. Ele é isento de corantes e 

conservantes e, comparado aos macarrões convencionais, tem um teor de fibra maior e engorda 

menos, já que apresenta menos caloria”. 

O objetivo deste trabalho foi pesquisar na literatura e analisar através de teste sensorial 

o “Macanana”, suas características nutricionais e organolépticas, comparativamente ao tipo 

convencional e aos grupos de consumidores distintos, de modo que fosse possível servir de 

recomendação ao consumo em dietas específicas, bem como, de modo geral, substituindo o 

macarrão comum. 

 

 

Aspectos históricos das massas alimentícias 

 

Por toda a história as massas alimentícias sofreram influências de diversos povos. 

Séculos antes de chegar ao Brasil, viajou pelo velho mundo, passando por diversos paises do 

continente Europeu, assim como pela Ásia e Oriente Médio. Foi influenciada por aspecto 

religioso, socioeconômico, cultural e geográfico. Uma das massas era preparada e consumida 

em cerimônias religiosas, havia uma grande consideração por ser um alimento sagrado, 

utilizando-se do preparo de massas para realizar banquetes em homenagem aos mortos. É por 

razões como esta, entre outras, que às vezes até se confunde a origem do significado da palavra 

que a nomeia, pois pode derivar de alguns adjetivos e verbos de idiomas distintos, como a 

palavra makares, que quer dizer mortos, assim como deriva a palavra makar, que em grego tem 

o significado de sagrado e que também pode ter dado origem a uma outra palavra do dialeto 

siciliano, maccari, significando amassar com muita força, ou ainda do verbo grego massein, 

que também significa amassar, e deste verbo derivou a palavra matterello, que quer dizer rolo, 

além de um outro adjetivo grego, makros, ou seja, longo. Com estes exemplos (CARNACINA, 

1977, p. 5), é possível ter uma noção de como o macarrão passou por vários povos até chegar 

ao que é hoje, mas o que se sabe é que a palavra “macarrão” trazida pelos imigrantes italianos, 

vem de maccaronis, nome muito similar a alguns mencionados acima. 

Outra questão ainda sem resposta é a verdadeira origem do macarrão, sendo 

considerado que os italianos foram responsáveis pelo desenvolvimento das melhores técnicas 

de preparo, assim como dos vários tipos de massas com modelos de formatos que atraem a 
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curiosidade dos consumidores de todo o mundo, pois são estes formatos fruto da imaginação e 

criatividade dos italianos, que proporcionou sua divulgação pelo mundo. “Quando os primeiros 

imigrantes italianos chegaram aos Estados Unidos, no final do século XIX, navios provenientes 

do sul da Itália, carregados de massa, logo os seguiram. Por volta de 1913, quase 700.000 

toneladas de massa eram exportadas para os Estados Unidos” (HAZAN, 1993, p. 8). 

Se voltarmos no tempo, observando como era a preparação da massa, fica claro por que, 

por ter uma base tão simples e com ingredientes de fácil processamento, o seu preparo básico 

também teve poucas alterações, ou seja, ainda são os mesmos (HAZAN, 1993, p. 10), pois a 

massa do macarrão já era preparada com farinha e água. Mas com o conhecimento e o domínio 

da técnica e habilidade de moer alguns cereais, ainda que, sem a sabedoria das causas 

responsáveis pelo efeito e resultado que obtinham nesta mistura, já era possível desenvolver 

preparações de algumas variedades de massas que viajaram pelo tempo mantendo as mesmas 

características. 

Sabemos também, por relatos encontrados na literatura antiga, que a massa de macarrão 

não teve origem na Itália. Pode-se dizer que vários povos foram responsáveis por sua origem, 

pois muito antes de sua aparição na Itália, a massa de macarrão já havia sido preparada em 

diversos países, sendo a versão mais popular de sua primeira disseminação a de que Marco 

Pólo, viajando ao Oriente e chegando até a China, ficou fascinado com a massa que os chineses 

preparavam naquela época (CARNACINA, 1977, p. 5), então, no século XIII, Marco Pólo, 

mercador saído da Veneza, conhecendo esta preparação tão interessante, decide levá-la para o 

Ocidente, tendo como porta de entrada a Itália. Mas existe um registro que coloca esta versão 

em dúvida, relatando a existência dessa massa antes de Marco Pólo ter nascido, tendo em vista 

que Marco Pólo só retornou por volta de 1295 (HAZAN, 1993, p. 8). Há também outras 

citações onde, “segundo a literatura, os italianos aprenderam com os alemães a confeccionar as 

massas alimentícias no século XV” (BENASSI, 1997, p. 9).  

Assim com tantas evidências e com a tradição italiana de consumir as massas 

alimentícias como nenhum outro povo, é normal que o pensamento sobre a origem das massas 

alimentícias nos leve a achar que os italianos sejam os primeiros a terem confeccionado o 

macarrão. 

O macarrão chega ao Brasil no final do século XIX, trazido pelas famílias de imigrantes 

italianos. E foi depois da 1ª Guerra Mundial que o macarrão conquistou o mundo. Nos dias de 

hoje, a produção de massas alimentícias (macarrão), é mais difundida que a produção de pães 

preparados com farinha de trigo, isso devido ao fato de que as massas alimentícias possuem um 

custo muito mais baixo, com a utilização de tecnologia simples, fazendo todo um preparo 

considerado bastante fácil; desde que se conheçam as técnicas e as peculiaridades da fabricação 
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das massas alimentícias (BENASSI, 1997, p. 9). Atualmente, caseiras ou industrializadas, 

adaptadas às mais diversas culturas, as massas alimentícias estão presentes no cardápio de 

quase todos os cidadãos do mundo. No Brasil, então, não poderia ser diferente, pois 

aproveitando a versatilidade e sofisticação das massas, e o desenvolvimento de inúmeras 

receitas, o consumo vem crescendo ano a ano. 

 

 

Aspectos das diferenças regionais que influenciam no resultado do produto 

 

A fabricação de massa de macarrão depende de uma série de aspectos que farão muita 

diferença no resultado final. Consideremos os aspectos geográficos, diferenças climáticas e 

grande influência da qualidade do solo, assim a farinha de trigo, que é a principal matéria-

prima na elaboração das massas, terá influência direta no desenvolvimento das massas, 

influindo na qualidade do macarrão. Esta influência, causada por aspectos ligados ao ambiente 

de cultivo do trigo, é perceptível até em países com tradição cultural neste tipo de cultivo, 

como a Itália, “Os contrastes nas características da comida regional são ainda mais aguçados 

por dois aspectos dominantes da topografia – as montanhas e o mar” (HAZAN, 2002, p. 4). 

 Mesmo na Itália, país a que se atribuí o grande sucesso do macarrão, há grandes 

diferenças de classificações, tipos e qualidades das massas lá produzidas, pois com os 

diferentes tipos de solo, em diferentes regiões, o trigo obtido tem características diferentes de 

uma região para outra. Como podemos observar, por exemplo, que a “planície da Emilia é 

extraordinariamente fértil, e suas terras enriquecidas pelos depósitos de aluvião
1
 das inúmeras 

torrentes
2
 de água dos Alpinos que correm para o mar” (HAZAN, 2002, p. 4). Sendo estas 

características responsáveis por fazer desta região a principal produtora de trigo. Mas é um 

trigo destinado para a fabricação de massas caseiras, pois é considerado mole para a fabricação 

de massas alimentícias industriais (HAZAN, 2002, p. 4). Em Nápoles, Genova e Palermo, 

regiões também bastante favorecidas por condições climáticas, sempre foram consideradas o 

principal centro de produção de massas alimentícias (CARNACINA, 1977, p. 09). Portanto, 

além do aspecto climático influenciar no cultivo do trigo, também é fator determinante no tipo 

de produção de massas alimentícias. 

Tanto a “massa fresca”, aberta em cilindro, quanto a “massa caseira” aberta à mão, 

normalmente são preparadas com ovos e farinha de trigo mais fraca que a farinha utilizada em 

massa alimentícia seca, sendo esta uma farinha com uma qualidade de proteína inferior e, 

conseqüentemente, uma qualidade de glúten também inferior, com menos elasticidade, 

tornando a massa menos resistente. 
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“A massa aberta à mão é bastante diferente da massa fresca feita com a máquina. A 

massa aberta à mão é afinada por rápidos e sucessivos movimentos de mão que a esticam sobre 

uma superfície de pouco menos de um metro de comprimento. No caso de máquina, a massa é 

comprimida entre dois cilindros até alcançar a espessura desejada” (HAZAN, 2002, p. 134). 

Observando o resultado dos dois métodos de preparar a massa, a massa fresca passada por 

cilindro é mais lisa e uniforme, com uma coloração mais clara e sendo aparentemente de 

melhor qualidade. Já a massa caseira, feita à mão, é um pouco mais rústica, de coloração bem 

mais forte e com a existência de estrias e depressões. A massa fresca é feita com farinha de 

trigo macio, equivalente grosseiramente à farinha de trigo comum (HAZAN, 1993, p. 10). “Na 

Itália, a clássica massa de ovos frescos, produzida no estilo bolonhês é preparada com uma 

farinha conhecida como 00, doppio zero. É uma farinha branca tão macia quanto um talco, com 

menos glúten do que a farinha americana, tanto em sua variedade especial quanto na comum” 

(HAZAN, 2002, p. 134). No Brasil, a semolina de trigo T. durum é pouco usada para a 

elaboração de massas alimentícias. De um total de 813 mil toneladas de massas alimentícias 

produzidas no país em 2001, somente em 4% foi utilizado o trigo durum, isso por causa das 

várias limitações existentes para o seu cultivo no país e também por causa do elevado custo do 

produto importado. O que limita o cultivo do trigo durum no Brasil são a ocorrência de níveis 

tóxicos de alumínio no solo e fatores climáticos (excessiva umidade relativa do ar nos meses de 

plantio, ocorrência de geadas durante o período de espigamento e de chuvas de granizo durante 

a colheita) (CAMARGO, C. E. O. & FERREIRA FILHO, A. W. P. Cultivo de trigo duro no 

Brasil. Disponível em: <http://www.iac.sp.gov.br/OAgronomico/521/informacoestecnicas/ 

trigoduro.pdf/>. Acessado em: 2 mar. 2008). 

 

 

Aspectos ideológicos 

 

Como já é bastante sabido pelos conhecedores de massas, a farinha de trigo, a sêmola e 

a semolina são os principais insumos utilizados para a fabricação de massas alimentícias. 

Então, aproveitando o notável crescimento do consumo dessas massas, acrescento a 

importância que este aumento tem para a economia dos recursos naturais, para uma melhor 

utilização do solo e principalmente para a diminuição da fome no mundo, pois, como é citado a 

seguir, é possível entender o quanto isso é importante, já que “noventa e cinco litros de água 

são necessários para se obter um quilo de trigo, enquanto que para se produzir um quilo de 

carne, são necessários 9500 litros” (NAKASHIMA, 2005, p. 14). Com esta informação, 

podemos considerar que quanto mais forem consumidos produtos derivados do trigo, como as 

massas alimentícias, mais estaremos colaborando para uma cultura favorável à diminuição da 
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fome da humanidade, e, assim, alimentando-nos de maneira saudável e equilibrada, além de 

estarmos colaborando com a economia de recursos naturais, estaremos poupando muitos 

animais de sofrimento.  

Existe outro recurso ainda pouco conhecido, a banana verde, que pode ser usada na 

forma de biomassa e de farinha de banana verde, que desta forma entraria em várias receitas, 

como sugerido no livro Yes, nós temos bananas, que disponibiliza grande variedade de receitas 

que aproveitam a polpa e a casca da banana em inúmeras elaborações culinárias. 

Criado por Heloisa de Freitas Valle, o projeto Pró-banana verde assume um papel social 

muito importante, pois tem como objetivo promover a difusão do uso da banana, de modo a 

evitar o desperdício na cadeia produtiva e reverter o resultado positivo em prol da sociedade. 

Assim é possível constatar, como na afirmativa de Heloisa de Freitas Valle, que a biomassa da 

banana entraria na receita de pães e bolos, substituindo a farinha de trigo e o amido de milho 

(VALLE, 2004, p. 74). A farinha de banana é um produto obtido através da secagem da banana 

verde ou semiverde, podendo ser este processo feito de forma natural ou artificial. As 

variedades que geralmente são usadas na produção de farinha são: cavendish, nanica, nanicão 

ou terra. Mesmo sendo mais usual a farinha de bananas verdes, também existem farinhas 

produzidas com bananas maduras (JAIGOBIND; AMARAL; AISINGH, 2007, p. 16). 

Segundo Nakashima (2005, p. 15), “muitas pessoas estão comprometendo seu corpo e 

sua integridade inocentemente, ingerindo diariamente produtos que contenham matéria 

animal”. Então, como recomendação de consumo, o “Macanana” é um produto isento de 

qualquer tipo de matéria animal, e sendo ele também um produto derivado do trigo, além de 

biomassa da banana verde, colabora assim com a economia de recursos naturais e beneficia a 

saúde dos consumidores. Mas, por outro lado, outro dado relevante mostra que a produção de 

vários tipos de grãos acaba contrapondo este benefício, como mostra citação de Nakashima 

(2005, p. 34), pois “setenta por cento dos grãos produzidos no mundo são utilizados para 

alimentar animais de corte”. E para piorar a situação, segundo Valle (2004, p. 74), enquanto o 

Brasil só exporta uma parte insignificante da banana cultivada, também produz apenas 2% do 

trigo usado para consumo interno, importando os outros 98% necessários.  

Mas é importante ressaltar que devemos considerar a farinha de trigo um produto 

genuinamente vegetariano, mesmo as que foram enriquecidas; aliás, hoje todas as farinhas são 

fortificadas com ferro e ácido fólico, a partir da publicação da resolução RDC ANVISA n° 

344.02, que tornou obrigatório esse procedimento. Por esta Resolução cada 100 g de farinha de 

trigo deve fornecer no mínimo 4,2 miligramas de ferro e 150 microgramas de ácido fólico. E 

como estes fortificantes utilizados pelas indústrias não são de origem animal, e sim mineral, 

estas farinhas continuam a ser vegetarianas (NAKASHIMA, 2005, p. 59). 
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Condições e recomendações quanto à utilização dos ovos 

 

Na produção de massas alimentícias no Brasil, é utilizada como matéria-prima principal 

a farinha do trigo T. aestivum, que é mais adequada para a fabricação de pães. Por isso a 

indústria no Brasil optou pelo ovo em sua formulação, para fazer com que a qualidade do 

produto se torne melhor. A adição de ovos à massa confere cor, melhora a elasticidade, 

principalmente em massas longas, reduzindo a quantidade de resíduo na água de cozimento e, 

consequentemente, a pegajosidade da massa. Durante a preparação da massa, a albumina do 

ovo tem influência positiva sobre a proteína da farinha, ajudando na formação da rede protéica 

e melhorando o envolvimento do amido por essa rede (MILATOVIC; MONDELLI, 1990). 

Entretanto, “dentre todos os ingredientes, o ovo é o que deve receber maior atenção no 

manuseio. Quando se utilizam ovos inteiros, estes devem ser armazenados em ambiente fresco, 

de preferência com temperatura de 10ºC e umidade relativa de 60% a 80%” (BENASSI, 1997, 

p. 15), “Com referência à adição de ovos, esses podem ser adicionados à massa como ovos 

frescos pasteurizados” (LEITÃO, 1990, p. 09), este tipo de ovo pasteurizado é recomendado 

para a fabricação de alimentos, pois no processo de pasteurização diminui muito a 

possibilidade de os microrganismos (salmonella, exemplo de bactéria de origem fecal) se 

proliferarem nos alimentos que foram preparados com ovos, evitando assim o risco de 

contaminação alimentar. “O ovo líquido pasteurizado é um produto que sofreu um tratamento 

térmico para eliminar os microrganismos patogênicos e deve ser armazenado sob refrigeração, 

em temperaturas não superiores a 3ºC” (BENASSI, 1997, p. 15), há também o uso de ovos 

congelados ou ovos desidratados (LEITÃO, 1990, p. 9). “Já os ovos desidratados oferecem a 

vantagem de serem estocados à temperatura ambiente e incorporados diretamente à farinha” 

(BENASSI, 1997, p. 15), sendo assim, no caso do ovo desidratado, considerado o mais viável 

por não necessitar de condições tão especiais como os demais, pois se apresenta em estado de 

pó, sendo mais fácil o seu armazenamento e conservação. “Como regra geral, os ovos 

pasteurizados devem ser incorporados à massa com a água. Os ovos frescos ou congelados 

devem ser batidos e filtrados antes de serem adicionados e os ovos desidratados devem ser 

misturados com água, ficando essa mistura em descanso por algumas horas antes de ser 

adicionada à massa” (CIACCO, 1986, p. 39). Os ovos desidratados também podem ser 

misturados diretamente com o material farináceo (LEITÃO, 1990, p. 10), sendo muito mais 

prático e rápido, pois o ovo desidratado em estado de pó, misturado ao material farináceo é 

facilmente incorporado, descartando assim horas de hidratação ou descanso antes de ser 

adicionado à massa, pois esta hidratação é feita diretamente no processamento dos materiais. 
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Apesar de já mencionado anteriormente, é importante ressaltar que, a respeito dos ovos, 

de modo geral, cuidados devem ser tomados quanto à presença de microrganismos. Sendo um 

produto perecível, deve ser mantido em condições sanitárias adequadas e com um rigoroso 

controle microbiológico (CIACCO, 1986, p. 40). “Com isso, a qualidade da massa processada 

com ovos afetados microbiologicamente não será considerada como um produto de boa 

qualidade para o consumo” (LEITÃO, 1990, p. 10). 

 

 

Aspectos da utilização dos ovos em massas alimentícias 

 

Os ovos, primeiramente, só eram empregados em escala caseira, onde a quantidade a 

ser adicionada era arbitrária. Posteriormente, com a evolução da tecnologia, passaram a ser 

empregados em escala industrial (LEITÃO, 1990, p. 9). Hoje podemos observar em qualquer 

estabelecimento comercial que vende massas alimentícias secas (macarrão), a presença das 

massas com ovos, mas este tipo de massa alimentícia seca (macarrão com ovos) é bastante 

variável em seu aspecto quantitativo de consumo, levando em consideração a demanda nas 

diversas regiões do Brasil; assim, na Grande São Paulo, a cidade de São Paulo é a maior 

consumidora de massa alimentícia com ovos, ficando em segundo lugar a massa alimentícia 

preparada com sêmola. Já em outras cidades e estados é maior o consumo da massa preparada 

com o trigo de sêmola e água, sem ovos. Estas informações constam em pesquisa de mercado 

feita nos meses de julho e agosto de 2000, como podemos observar na Tabela 1 a seguir. 

 

 

Pesquisa de mercado – Massas alimentícias 

 Área 1 Área 2 Área 3 Área 4 Área 5 Área 6 Área 7 Área 8 

T. comum 52.7 18.6 0.6 0.8 3.8 5.4 9.7 17.0 

T. sêmola 39.1 40.5 66.2 13.3 55.4 44.5 66.4 44.4 

T. com ovos 7.1 35.1 25.7 62.2 31.9 35.4 18.4 29.8 

T. g. duro 1.0 1.6 4.3 16.8 5.2 3.2 2.6 4.2 

Outros 0.1 4.2 3.2 6.9 3.7 11.5 2.9 4.5 

Importância 20.9 20.6 8.7 9.9 19.0 16.3 4.6 100.0 

 Tabela 1 Importância dos segmentos por área (julho/agosto de 2000). 
 Fonte: PIZZANATTO, Antenor. Seminário de massas frescas e semiprontas, 2000, p. 3. 
 

Área 1: Nordeste; Área 2: Minas Gerais, Espírito Santo e interior do Rio de Janeiro; Área 3: 

Grande Rio de Janeiro; Área 4: Grande São Paulo; Área 5: Interior de São Paulo; Área 6: 

Região Sul; Área 7: Região Centro-Oeste. 
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“A legislação brasileira permite a adição de três ovos, no mínimo, por quilo de farinha, 

o que corresponde a 0,450 g de colesterol por quilo” (CIACCO, 1986, p. 39). Esta quantidade 

mínima estipulada existe para que nenhum fabricante venda uma massa descrita na rotulagem 

como sendo massa com ovos, mas que tenha quantidades insignificantes; sendo assim, quando 

utilizado algum tipo de ovo, a quantidade acima deste mínimo estipulado pode ser variável.  

Em relação a outros países, como, por exemplo, os Estados Unidos da América, esta 

variável em relação ao Brasil é bem perceptível, pois lá o departamento de Agricultura 

prescreve no máximo 5,5% em relação ao peso total dos sólidos, ou seja, 55 g de ovo para 

1000 g de farinha, equivalendo em média um ovo para cada 1000 g de farinha (LEITÃO, 1990, 

p. 9), quantidade muito pequena comparada a outros países. Portanto, a contribuição 

nutricional, em ambos os casos, torna-se insignificante por conta da quantidade de ovo, além 

de apresentar alguns valores indesejáveis. Assim como consta em tabela nutricional de Dutra-

de-Oliveira (1998, p. 366 e 372), se compararmos os valores de calorias, gordura e fibra do ovo 

cru (100 g) com os mesmos valores da banana-prata madura in natura (100 g), observaremos 

que alguns dos valores da banana madura são compatíveis com os valores do ovo cru, porém os 

ovos ficam em desvantagem em alguns aspectos, como, por exemplo, o alto valor calórico (163 

Cal), a quantidade de gordura (11,5 g) e principalmente por não conter fibras. Assim, 

comparando, por exemplo, com os valores da banana-prata madura, que contém um baixo valor 

calórico (89 Cal), baixo valor de gordura (0,3 g) e apresentando valor de fibra de 0,4 g 

(DUTRA-DE-OLIVEIRA, 1998, p. 372), fica claro que a banana-prata mesmo madura 

apresenta valores qualitativos mais altos que os ovos. Podemos também observar na Tabela 2 

que a banana-prata verde tem valores nutricionais benéficos muito superiores ao da banana 

madura, assim, enfatizando aqui a notável quantidade total de fibra alimentar, 2,98 g para cada 

100 g, além de apresentar uma quantidade de lipídeos
3
 igual a zero, podendo também encontrar 

valores ainda mais elevados de quantidade total de fibras em outros tipos de bananas, como, 

por exemplo, a banana-maçã verde, que apresenta um valor de 3,63 g de fibra alimentar total 

para cada 100 g.  

Segundo Rossener (1992) uma dieta com quantidade adequada de fibras, tais como 

alimentos que propiciam uma redução na ingestão energética, pode promover aumento na 

sensação de saciedade e no tempo de esvaziamento gástrico, diminuição na secreção de 

insulina, redução na digestibilidade, redução no gasto energético e aumento na excreção fecal 

de energia (FRANCISCHI et al., 2000, p. 24). Já dietas com baixo conteúdo de fibra, segundo 

Bethesda (1987) e Wolever e Jenkins (1993), são mais energéticas e podem promover a 

obesidade e o aumento do risco de diabetes; além disso, por outro lado, as fibras solúveis e 

viscosas podem retardar a absorção de carboidratos provenientes do intestino delgado, 



 12 

minimizando os picos de glicose sanguínea e por conseqüência de insulina (ALVES et al., 

2006, Apresentação de trabalho/Simpósio). Estudos realizados por Jenkins et al. (1980) 

estabeleceram que nem todos os amidos ingeridos em quantidades comparáveis provocam a 

troca equivalente na glicemia e insulina. Os índices de glicemia e insulina são os parâmetros 

que marcam a diferença na velocidade de digestão e na indigestibilidade dos diferentes 

alimentos amiláceos (Bornet et al., 1987). Por tais motivos, o conceito generalizado de que o 

amido é totalmente digerido no intestino delgado não é aceito na atualidade (TOSI et al., 2000, 

p. 156). 

 

 

Tabela brasileira de composição de alimentos 

Banana-prata verde, musa ssp. 

Composição Centesimal 

 Unidade 

Número 

de 

Amostras 

Valor por 

100 g 

1 unidade 

70 g 

Umidade g 1 69,56 48,69 

Energia kcal 1 107 75 

Energia kJ 1 447 313 

Proteínas g 1 1,37 0,96 

Lipídios Totais g 1 0,00 0,00 

Carboidratos Totais g 1 28,34 19,84 

Carboidratos 

"Disponíveis" 
g 1 25,36 17,75 

Cinzas g 1 0,73 0,51 

Fibra Alimentar Total g 1 2,98 2,09 

Tabela 2 Fonte: Departamento de Alimentos e Nutrição Experimental - FCF/USP, 

2005. Disponível em: <http://www.fcf.usp.br/tabela/resultado.asp? 

IDLetter=C&IDNumber=459>. Acessado em: 22 mar. 2008. 
 

 

Aspectos da utilização da banana na massa alimentícia 

 

“O interesse do consumidor em alimentos específicos que contenham um papel na 

manutenção da saúde tem crescido nos últimos anos” (LOBO, 2003, p. 220). Os compostos de 

origem vegetal, resistentes à ação das enzimas digestivas
6
, são considerados de grande 

importância para a saúde (TOSI et al., 2000, p. 156). O “Macanana”, massa alimentícia feita 

com a utilização da banana verde cozida, deve ser considerado um alimento pertencente ao 

grupo dos “alimentos funcionais”, pois proporciona benefícios nutricionais, dietéticos e 

metabólicos específicos, contribuindo para o controle e a diminuição de risco de doenças. 

http://www.fcf.usp.br/tabela/qual.asp#crit
http://www.fcf.usp.br/tabela/resultado.asp?%20IDLetter=C&IDNumber=459
http://www.fcf.usp.br/tabela/resultado.asp?%20IDLetter=C&IDNumber=459
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Segundo Del Mastro (2007, p. 42), “A banana, particularmente quando verde e cozida, está 

incluída no grupo de alimentos funcionais do tipo prebióticos
7
, isto é, possuem fibras dietéticas 

solúveis e insolúveis e fruto-oligossacarídeos
8
, cujas ações no nosso organismo seriam, entre 

outras, a de melhorar a função intestinal, retardar o esvaziamento gástrico
9
 e diminuir o índice 

de colesterol sanguíneo”. A banana tem sido pesquisada por estudiosos que acreditam 

fielmente em uma série de hipóteses de benefícios que pode propiciar à saúde, de modo que é 

possível afirmar que a banana só tem a acrescentar na dieta alimentar da população, com 

especial recomendação para a dieta vegetariana, principalmente na classificação vegana, pois 

entre várias restrições de consumo existentes na dieta vegana, uma é ao consumo dos ovos, 

“lembrando que os ovos são receptáculos de vida” (NAKASHIMA, 2005, p. 13), e por 

questões ideológicas “os veganos são pessoas que não consomem nem utilizam nada que 

provoque o sofrimento ou a morte de animais, sejam alimentos, vestimentas, cosméticos, 

produtos de higiene pessoal ou de limpeza” (NAKASHIMA, 2005, p. 30); assim o consumo do 

ovo também é considerado uma forma de exploração do animal, e deve ser considerado como 

uma destruição de um meio de geração de vida. E como a maioria das massas alimentícias, 

produzidas principalmente na cidade de São Paulo, são massas com adição de ovos em sua 

formulação, restam poucas opções para os veganos, entre elas a de massas de semolina ou 

sêmola, que não possuem ovos e são massas consideradas pobres, do ponto de vista nutricional, 

pois não contêm os nutrientes que os ovos poderiam conferir, mesmo considerados em 

proporções insignificantes na maioria das vezes. Assim, os veganos acabam tendo como únicas 

opções o consumo de massas alimentícias com um valor nutricional inferior. Portanto, o 

“Macanana” oferece aos veganos uma massa alimentícia com valor nutricional muito superior 

a todas as outras, valor este apresentado neste artigo com embasamento teórico em literatura 

específica sobre a matéria e que justifica o uso da banana verde na produção de massas 

alimentícias como o “Macanana”. Remetemos agora à Tabela 3, em que constam os valores 

nutricionais do “Macanana”. 

Segundo Ivonete de Amaral, o veganismo é a “filosofia em que se baseiam os hábitos 

alimentares daqueles que não consomem e nem utilizam nada que advenha da exploração, do 

sofrimento ou da morte de qualquer animal” (NAKASHIMA, 2005, p. 14). Portanto, o motivo 

que leva os veganos a não consumirem qualquer produto que contenha ovos é de fato um 

pensamento ideológico, embasado numa filosofia com o princípio de não financiar a 

exploração animal, de não compactuar com qualquer sofrimento provocado em nome de um 

pensamento capitalista ou qualquer pensamento que leve a estas ações contra os animais. É 

comum que a maioria das pessoas achem radical esta maneira de pensar, muitos diz ser 

exagero, principalmente pelo fato de que os veganos se abstêm do consumo de ovos, mas isso 
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porque as pessoas não têm conhecimento dos tipos de maus tratos a que os animais são 

submetidos, assim como vários tipos de testes toxicológicos cruéis com os animais, somente 

para se obter um resultado de produção considerado quantitativo e qualitativo pela indústria. 

Segundo afirmativa de Ivonete do Amaral, “as galinhas são confinadas em minúsculas gaiolas 

abarrotadas que as impedem de mexer as asas ou ficar em pé; 95% das mortes são causadas por 

stress. Seus bicos são cortados a ferro quente para que não biquem umas às outras, devido ao 

stress, a dor que sentem é semelhante à da amputação de um dedo sem anestesia. Todos os 

anos, milhões de galos são mortos, por estrangulamento ou asfixia, porque não podem pôr 

ovos”. (NAKASHIMA, 2005, p. 13). Por isso o “Macanana” e a banana verde são as principais 

recomendações neste artigo, principalmente no que diz respeito ao consumo vegetariano, sendo 

a banana verde o item mais importante na formulação da massa alimentícia do macarrão 

“Macanana”, deixando assim de lado a utilização dos ovos, além de outros componentes, 

“aditivos” comumente utilizados nas massas alimentícias industriais; deste modo, são 

apresentados neste artigo varias evidências que fazem da banana verde um elemento de 

extrema importância na alimentação dos vegetarianos e de toda a população brasileira, pois na 

banana verde está presente um valor nutricional bastante elevado. Conseqüentemente, o 

“Macanana” preparado com a banana verde terá as mesmas propriedades nutricionais, mas que 

na verdade é desconhecido por toda a população. Levando em consideração que a banana é 

produzida em todo o Brasil e que existe uma grande variedade com diferenças de tamanho, cor, 

cheiro e sabor, elas merecem muito mais atenção e devem ser mais exploradas nas preparações 

dos alimentos. Um bom exemplo da falta de conhecimento que se tem da utilização da banana 

é o fato de não utilizarmos a sua casca; segundo Freitas Valle (2004, p. 72), a casca da banana 

constitui uma fonte rica em fibras e sais minerais, além disso, análises químicas efetuadas pelo 

Laboratório Bromatológico Nacional revelaram que ela contém quase 11% de proteína, 6,3% 

de amido e 0% de açúcares. Portanto é recomendável para os vegetarianos, bem como para 

compor produtos dietéticos, geriátricos e aqueles voltados para diabéticos e nefropatas
10

. 

Pesquisadores observaram que o consumo induzia a uma redução no risco de mortes por 

doenças coronárias de 25% para fibra de cereais e de 30% para fibra de frutas. Assim, a 

recomendação médica de adoção de dieta rica em fibras (grãos inteiros e frutas como a banana) 

é baseada em evidências científicas consistentes (MASTRO, Nélida Lucia Del. Avaliação 

crítica da polpa de banana. Revista Higiene Alimentar, 2007. p. 43).  
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Valores nutricionais do “Macanana” 

Nutrientes Valores nutricionais para cada 100 g 
Valor calórico 334 
Carboidrato 72,04 
Proteína 9,76 
Gorduras totais 1 
Gorduras saturadas 0 
Colesterol 0 
Cálcio 2 
Ferro 10 
Sódio 0 
Lipídios 0,02 
Fibras 3,28 

Tabela 3 Fonte: Instituto Adolfho Lutz e Faculdade Uninove. Disponível em: 

<http://www.empreendedoresdobem.com.br/ macarraodebanana/macanana.html>. 

Acessado em 22 mar. 2008. 
 

Observando a tabela nutricional do “Macanana” acima, notamos que o “Macanana” 

apresenta valores nutricionais de excelente qualidade, tendo uma quantidade de fibras bastante 

significativa, um teor de proteína vegetal bem elevado, muito próximo ao apresentado pelos 

ovos. Como consta em tabela nutricional de Dutra-de-Oliveira (1998, p. 372), 100 g de ovos 

apresenta teor de proteína animal igual a 12,9 g, donde já observamos acima, que no 

“Macanana” os níveis de proteínas são bem compatíveis e os níveis de gorduras são 

baixíssimos e o colesterol zero. 

“A banana além de alimento energético, é fonte de aminoácidos essências e vitaminas, 

constitui um alimento ideal” (MASTRO, Nélida Lucia Del. Idem. p. 40); além disso, “tem se 

encontrado na banana uma quantidade muito grande de sais minerais, sendo que se destacam 

em maior proporção os seguintes: o potássio (350 a 400 mg/100 g de matéria seca); fósforo (25 

a 30 mg); cálcio (8 a 10 mg); sódio (40
 
a 50 mg) e magnésio (25 a 35 mg)” (BLEINROTH, 

1995, p. 188). “A banana contém inúmeras qualidades nutricionais, contém caloria concentrada 

na polpa, principalmente sob a forma de sacarose, glicose, frutose e amido, que o corpo 

converterá em energia” (VALLE, 2004, p. 40). As calorias da banana variam nas diferentes 

variedades. Confira na Tabela 4. 

 
 

Calorias de algumas variedades de bananas maduras 

Tipo de banana Calorias Tamanho da unidade 

Banana-da-terra 100 kcal Unidade média 

Banana-maçã 72 kcal Unidade média 

Banana-nanica 87 kcal Unidade média 

Banana-ouro 42 kcal Unidade média 

Banana-prata 55 kcal Unidade média 

Tabela 4 Fonte: VALLE, Heloisa de Freitas. Yes, nós temos bananas, 2004, p. 40. 
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A banana também tem um teor de proteína e lipídios bastante elevado, assim como 

diversos carboidratos. Uma banana média (114 g) apresenta cerca de 25 g de carboidratos, 

também contém fósforo, ferro, vitaminas A, C, D e E, uma considerável quantidade de 

vitaminas B1 e B2, e em média 114 g de potássio, importante mineral atuante no equilíbrio de 

líquidos e do sódio do organismo, podendo chegar a até aproximadamente 452 mg ou seja, a 

banana tem um número muito maior de nutrientes comparada a várias outras frutas, fazendo 

dela um produto muito valioso. A banana tem propriedades medicinais recomendadas em 

tratamento de colite
11

, cálculos biliares
12

 e problemas de intestino e estômago. Também ajuda 

nas contrações musculares e a evitar câimbras, além de reduzir a incidência de derrames e das 

doenças relacionadas à pressão sanguínea, como a hipertensão e o acidente vascular cerebral 

(AVC). (VALLE, 2004, p. 38 e 39). 

 

 

A presença do amido resistente na banana verde 

 

Alguns pesquisadores vêm estudando a presença e a formação do amido resistente em 

vários alimentos normalmente consumidos pela população brasileira. Dados referentes aos seus 

teores em cerca de 128 alimentos estão disponíveis pela internet na tabela brasileira de 

composição de alimentos da Universidade de São Paulo (LOBO, Alexandre R. Amido 

resistente e suas propriedades físico-químicas. Revista de nutrição, 2003. p. 221). Pesquisas 

são feitas para a produção de amido resistente em escala industrial, para assim substituir as 

fibras nos produtos alimentícios, pois, apesar de terem as mesmas funções terapêuticas, não 

interferem na palatabilidade dos alimentos (ALVES, A. A. et al. Síntese de glicogênio hepático 

e muscular em vivos alimentados com dietas adicionadas de amido resistente. Apresentação de 

trabalho/Simpósio, 2006). “Do ponto de vista bioquímico a banana é considerada um alimento 

energético rico em amido” (MASTRO, Nélida Lucia Del. Idem. p. 40). “A alteração mais 

perceptível em relação à maturação da banana, que ocorre na polpa, é a transformação do 

amido em açúcares” (BLEINROTH, 1995, p. 185). Porém, esta transformação acaba sendo 

desvantajosa após o amadurecimento, pois a banana perde grande parte do seu valor nutricional 

e por isso o ideal é utilizá-la o menos madura possível. “Durante o amadurecimento da banana, 

o amido total, o amido resistente e os componentes da parede celular diminuem 

significativamente, com aumento concomitante de açúcares solúveis numa proporção próxima 

de 300% em relação à banana verde. Segundo Teixeira et al. (1998) “o fator de maior 

importância para considerar a polpa da banana verde um alimento prebiótico, é o conteúdo em 

amido resistente. O amido resistente definido com base na sua resistência à hidrólise
13

, é a 
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parcela do grânulo ou de seus produtos de degradação, que não são absorvidos ou digeridos no 

intestino delgado de indivíduos saudáveis, podendo ser fermentado no intestino grosso” 

(MASTRO, Nélida Lucia Del. Idem. p. 42). Estudos feitos por Jane et al. (1997) foi 

estabelecido que o amido tipo B é mais suscetível à hidrólise; entretanto, o amido da banana é 

do tipo C, resistente à hidrólise enzimática” (MASTRO, Nélida Lucia Del. Idem. p. 41), isso 

significa que o amido tipo C, o amido da banana verde, é resistente, não sendo então absorvido 

no trato digestivo da mesma maneira que o amido do tipo A. Segundo Champ (1992), 

Eerlingen e Delcour (1995) “o amido resistente à hidrólise enzimática pode ser 

fisiologicamente definido como a soma do amido e produtos da degradação não 

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

fermentado no intestino grosso” (CIACCO, 1996, p. 129). Segundo Englyst et al. (1992), de 

acordo com a velocidade com a qual o alimento é digerido in vitro, o amido divide-se em: 

rapidamente digerível e lentamente digerível; no caso do rapidamente digerível, foi submetido 

à incubação com amilase pancreática
14

 e amiloglicosidase
15

 em uma temperatura de 37ºC, 

assim converte-se em glicose em 20 minutos, já no caso do lentamente digerível e nas mesmas 

condições do caso anterior, o tempo de conversão é bem maior, pois assim é convertido em 

glicose em 120 minutos; e amido resistente que resiste à ação das enzimas digestivas” (LOBO, 

Alexandre R. Idem. p. 220). Portanto, a definição Champ (1992), Eerlingen e Delcour (1995) 

admite que o amido resistente poderá ser quantitativamente maior se medido no intestino 

delgado, ou menor, se medido após a excreção. Então, como pode ser observado na Tabela 5, a 

divisão em três sub-tipos proposta por Englyst et al. (1992) parece corresponder a uma situação 

fisiológica adequada (CIACCO, 1996, p. 130). Segundo Higgings (2004), a ingestão de amido 

resistente atenua as concentrações de glicose e insulina pós-prandial
16

, com aumento da 

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

manutenção do peso. É um alimento rico em pectina
17

, e apresenta a habilidade de estimular a 

proliferação de bactérias acidófilas
18

, benéficas para o ser humano. Segundo Mellor (1984), sua 

ingestão é recomendada em casos de colite, colite ulcerativa
19

, úlcera gástrica
20

, uremia
21

, 

nefrite
22

, gota
23

, problemas cardiovasculares e doença celíaca
24

, e em geral, em caso de 

retenção anormal de líquidos (MASTRO, Nélida Lucia Del. Idem. p. 43). 

 

OBSERVAÇÃO: A citação anterior refere-se ao consumo de amido resistente, e não ao consumo 

específico do “Macanana”, portanto, deve-se ter cautela na interpretação, pois não é recomendável o 

consumo do “Macanana” pelos portadores de doença celíaca, pois estes não devem consumir glúten de 

maneira alguma, e o “Macanana” é preparado com farinha de trigo, que contém glúten. 
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O amido resistente tem sido definido em termos fisiológicos como “a soma do amido e dos 

produtos da sua degradação que não são digeridos e absorvidos no intestino delgado de 

indivíduos sadios. Deste modo, esta fração do amido apresenta comportamento similar ao da 

fibra alimentar, e tem sido relacionada a efeitos benéficos locais (prioritariamente no intestino 

grosso) e sistêmicos, através de uma série de mecanismos” (LOBO, A. R. Idem. p. 221). 

 

 

Classificação nutricional do amido in vitro 

Tipo de amido 
Exemplo de 

ocorrência 

Provável digestão 

no intestino 

delgado 

Amido rapidamente 

digerível 

Alimento amiláceo 

recentemente cozido 
Rápida 

Amido lentamente digerível Sobretudo cereal cru Lenta mas completa 

Amido resistente   

Tipo I: amido fisicamente 

inacessível 

Grão e semente 

parcialmente moídos 
Resistente 

Tipo II: grânulos de amido 

resistentes 

Batatas e bananas 

cruas 
Resistente 

Tipo III: amido 

retrogradado 

Batata cozida 

resfriada, pão e corn 

flakes 

Resistente 

Tabela 5 Fonte: ENGLYST et al. 1992. In: CIACCO, César Francisco. Amido 

resistente, 1996. p. 130. 
 

 A banana verde contém um alto teor de amido, que se situa em torno de 20%, o que, 

durante a maturação, se converte pelos ênzimos
25

 (amílase) em açúcares, com predominância 

dos redutores – glicose e frutose – encontrados na proporção de 8 a 10% da polpa, e da 

sacarose, com 10 a 12%, além de outros açúcares presentes em menores quantidades. Alguns 

cultivares têm características definidas em relação aos açúcares redutores e não-redutores. 

Assim, constatou-se que nas cultivares “Gros Michel”, veja Tabela 6, e “plantain” 

predominam os açúcares redutores, enquanto na “lady finger”, “lacatan” e “red banana” 

predominam os não-redutores. A percentagem de açúcares totais é aproximadamente a mesma 

em todas essas cultivares (+/- 20%), com exceção da “gros michel” (+/- 18%) (BLEINROTH, 

1995, p. 185). 
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Teores de açúcar na banana Gros Michel durante a maturação 

20% 
             

             

16% 
             

             

12% 
             

       S      

8% 
    G F S       

    G         

4% 
             

             

0% 
             

2 4 6 8 10 12 Dias 

 verde 
Verde para o 

amarelo 

Pontas 

verdes 
Amarelo Pintas marrons 

Legenda: 
 

Glicose 

Frutose 

Sacarose 
 

Tabela 6 Fonte: BLEINROTH, Ernesto Walter. Banana, 1995. p. 185. 
 

Observou-se que, durante o amadurecimento, somente após o quinto dia ou quando 

somente as pontas estão verdes é que serão encontrados os açúcares frutose e sacarose; 

portanto, o ideal é utilizar a banana antes deste estágio de amadurecimento. 

A hidrólise do amido e a síntese de açúcares durante o amadurecimento da banana 

também são transformações bioquímicas importantes. Bassinello et al. (1999) estudaram os 

teores de amido, hexoses (monossacarídeos)
26

 e sacarose (dissacarídeo), bem como a atividade 

das enzimas sacarose-fosfato sintetase
27

 (SPS) e sacarose sintetase (SS) em diferentes partes de 

banana nanicão durante o amadurecimento. Observou-se que na banana verde existe mais 

amido na porção periférica (18%) do que na central (13%). Porém, a sua velocidade de 

degradação durante o amadurecimento é a mesma, o que resulta em teores diferenciados de 

amido residual na banana madura (MASTRO, Nélida Lucia Del. Idem. p. 41). Na maturação, o 

amido é transformado pelos ênzimos em açúcares solúveis, que começam a se dispersar na 

matéria sólida do interior da célula, formando uma massa semi-sólida. Assim, por meio das 

alterações químicas que amolecem a membrana da célula, dissolvendo parcialmente o seu 
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conteúdo, a banana verde e dura se torna macia e saborosa (BLEINROTH, 1995, p. 183). 

Entretanto, “a percentagem de amido na banana completamente madura é muito baixa, 

situando-se, de modo geral, em torno de 0,5 a 2%” (Idem, p. 185). 

 

 

Observações finais 

 

Observando as características relacionadas entre a banana verde e a madura, constatou-

se que as diferenças nutricionais são bastante acentuadas em seus diferentes estados de 

maturação. Portanto, enquanto verde, possui um valor nutricional muito mais elevado. Mas 

como o hábito do consumo da banana verde in natura é simplesmente improvável, 

principalmente devido à elevada quantidade de tanino, deixando-a com textura e sabor residual 

muito desagradáveis, podemos com isso mostrar a importância do desenvolvimento de 

produtos alimentícios preparados com a banana verde, como é o caso do “Macanana”, que 

contém uma quantidade de banana verde bastante elevada e, conseqüentemente, de amido 

resistente também bastante significativo, 29 g de amido resistente para cada 100 g de alimento, 

segundo a fabricante da massa alimentícia “Macanana” (Disponível em: 

<http://www.empreendedoresdobem.com.br/ macarraodebanana/macanana.html>. Acessado 

em 22 mar. 2008.). Além disso, no processo de produção, a banana é submetida à cocção, 

eliminando a textura desagradável característica da banana verde. Segundo Valle (2004, p. 73), 

quanto ao gosto, a banana verde não possui o menor sabor ou cheiro de banana antes de 

amadurecer, e quando é cozida verde, perde o tanino, descrito por ela como um elemento que 

amarra na boca, além disso, existe mais uma consideração da maior importância, quanto ao 

fato do “Macanana” ser considerado alimento funcional, pois afirma também que a banana 

verde não perde um dos elementos mais importantes – o amido resistente, maior constituinte da 

polpa da fruta verde, que é mantido mesmo depois do processo de cocção. 

 

 

Análise Sensorial 

 

O objetivo da pesquisa apresentada a seguir é comprovar as qualidades e aceitabilidade 

do Macanana. Para tanto, foi realizada a comparação de duas amostras de massas alimentícias 

quanto à aceitação da cor, aroma, sabor e textura pelos consumidores de macarrão que adotam 

dietas vegetarianas e não-vegetarianas. As amostras foram: “Macanana” – macarrão produzido 

à base de banana verde e sem ovos; e Macarrão convencional – macarrão produzido à base de 

trigo e sem ovos. 

http://www.empreendedoresdobem.com.br/%20macarraodebanana/macanana.html


 21 

 A análise foi realizada utilizando-se escala hedônica para avaliação da aceitação do 

produto quanto a alguns atributos ou para avaliação da aceitação global. Essa análise possibilita 

a avaliação das amostras individualmente por um painel pré-selecionado de 20 a 50 

consumidores do produto. O painel deve ser orientado quanto à realização do teste e quanto ao 

uso da escala hedônica de 9 pontos. 

 Esse tipo de teste é indicado para verificar se as amostras são bem aceitas pelo 

consumidor. De forma comparativa pode-se avaliar se diferentes amostras têm a mesma 

aceitação ou não quanto à percepção dos atributos de forma global ou individual. 

 

 

Resultados obtidos 

 

Os resultados obtidos não apresentaram diferenças significativas para os provadores 

vegetarianos, quando comparadas as duas amostras, sendo que no atributo textura houve 

melhor aceitação entre os vegetarianos. Entretanto, de modo geral, o macarrão convencional 

apresentou maior aceitação do que o “Macanana”. O macarrão convencional mostrou-se 

visualmente mais atrativo, com melhor aceitação da cor, que obteve avaliação 

significativamente superior ao “Macanana”. O aroma do macarrão convencional também se 

mostrou mais aceito do que o aroma do “Macanana”, mas ambos apresentaram a mesma 

tendência às notas altas, assim como a aceitação de sabor que também apresentou uma 

tendência de notas altas para ambas as amostras, apesar do macarrão convencional ter sido 

melhor aceito.  

Porém, na avaliação feita com os diferentes perfis de consumidores com alimentação 

distinta, ao comparar as respostas dos vegetarianos e veganos com as dos onívoros, observou-

se um resultado mais positivo para o “Macanana” do que para o macarrão convencional entre 

os primeiros. 

 

 

Conclusão da análise 

 

Como conclusões desta análise sensorial temos que a amostra de macarrão 

convencional teve melhor aceitação entre os consumidores quanto a todos os atributos 

avaliados. Ambas as amostras não diferiram estatisticamente quanto à aceitação da textura. Os 

provadores vegetarianos não diferenciaram significativamente as duas amostras quanto à 

aceitação dos atributos avaliados e este resultado difere dos demais provadores, para os quais a 

amostra do “Macanana” teve menor aceitação em relação a todos os atributos. Possivelmente 

esta diferença nas avaliações dos dois grupos ocorreu devido a hábitos de consumo distintos 
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entre os provadores, sendo as massas sem ovos e produzidas a partir de ingredientes não 

convencionais consumidas freqüentemente pelos vegetarianos, e o macarrão convencional, 

pelos onívoros. 

 

 

Relatório da Análise Sensorial 

 

A análise sensorial das massas alimentícias “Macanana” e Macarrão Convencional foi 

realizada em 29 e 31 de março de 2008, tendo como responsável a Técnica de Ensino Tatiana 

Beatrís Tribess. 

 No teste de aceitação quanto a cor, aroma, sabor e textura as amostras foram preparadas 

e servidos 20 gramas de produto para cada provador previamente selecionado e orientado 

quanto aos protocolos da pesquisa. 

Na seleção os consumidores foram caracterizados quanto à idade, sexo, tipo de 

alimentação, freqüência de consumo de macarrão e tipo de macarrão consumido. 

Os julgadores receberam as amostras em seqüência monádica, para avaliação individual 

das mesmas. Foram orientados a analisarem as amostras, uma de cada vez, quanto à aceitação 

do produto utilizando escala hedônica de nove pontos com extremos de gostei muitíssimo 

(adorei), extremo máximo, e desgostei muitíssimo (detestei), extremo mínimo; conforme ficha 

de avaliação apresentada abaixo. 

 

Nome:__________________________________________________                                                    Amostra no.: _________ 

 

Instruções: Você está recebendo uma amostra codificada de macarrão. Por favor, prove e avalie o quanto você gostou ou desgostou 

da aparência, sabor e textura da mesma, utilizando a escala abaixo: 

 

1- desgostei muitíssimo (detestei) 

2- desgostei muito 

3- desgostei moderadamente 

4- desgostei ligeiramente 

5- não gostei, nem desgostei 

6- gostei ligeiramente 

7- gostei moderadamente 

8- gostei muito 

9- gostei muitíssimo (adorei) 

 

 

 Cor:_________    Aroma:_________  Sabor: _________  Textura:__________    

                                                                 

Comentários:______________________________________________________________________________________________ 

 

 

  

Figura 1 – Ficha de Avaliação Sensorial 

 

Os provadores também foram orientados para que, ao receberem as amostras, uma a 

uma, as avaliassem primeiramente quanto à cor do produto, seguida do aroma, por meio da 

olfação, seguido do sabor e textura do produto, utilizando o paladar. As fichas foram 
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preenchidas e devolvidas pelos provadores após a análise de cada amostra e antes do 

recebimento de novo conjunto ficha/amostra. 

 

 

Perfil dos Provadores 

 

As 2 amostras foram analisadas por um painel com 48 provadores de ambos os sexos 

(27 provadores do sexo feminino e 21 do sexo masculino), com idades entre 10 e 55 anos e 

faixas etárias distribuídas conforme apresentado a seguir. 

 

Perfil dos Provadores - Faixa Etária

entre 15 e 

25 anos; 

40%

entre 36 e 

45 anos; 

21%

46 anos ou 

mais; 6%

menos de 

14 anos; 

4%

entre 26 e 

35 anos; 

31%

 

Figura 2 – Distribuição do perfil dos provadores quanto à faixa etária 

 

Todos os provadores que realizaram as análises foram pré-selecionados como 

consumidores de macarrão. Entre os consumidores, 21 são vegetarianos e 27 se alimentam de 

forma convencional – não vegetarianos, Figura 3. Entre os vegetarianos, 9 se apresentaram 

como veganos, 3 como lactovegetarianos, 8 como ovolactovegetarianos e 1 como naturalista. 

Entre os vegetarianos, 17 disseram consumir macarrão sem ovos, 1 disse consumir macarrão 

com ovos e 4 afirmaram consumir macarrão com ingredientes não-convencionais. 

 

Perfil dos Provadores - Tipo de 

Alimentação

Vegetaria

nos; 46%
Não 

Vegetaria

nos; 54%

 

Figura 3 – Distribuição do perfil dos provadores quanto ao tipo de alimentação 
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Resultados 

 

Para o tratamento dos resultados, foram atribuídos valores às posições da escala 

hedônica conforme Figura 1. Os resultados foram avaliados por meio de Análise de Variância 

(ANOVA) e apresentados na Tabela A. 

Tabela A – Médias das avaliações atribuídas para cada amostra quanto à 

aceitação da cor, aroma, sabor e textura. 

 

Amostra Cor Aroma Sabor Textura 

Macanana 5,7
a
 5,9

a 
6,6

a 
6,8

a
 

Macarrão 

Convencional 
7,3

b
 7,0

b 
7,5

b 
7,4

a
 

p 0,00001 0,006 0,01 0,1 

a,b
 Letras diferentes em uma mesma coluna denotam diferença estatística segundo 

Análise de Variância para nível de significância de 5%. 

 

Considerando as médias das avaliações, a amostra de macarrão convencional 

apresentou maior aceitação entre os consumidores, quando comparada à “Macanana”, quanto 

aos atributos cor, aroma e sabor. Em relação à textura, apesar da maior média, a diferença entre 

as avaliações das duas amostras não foi suficiente para que pudesse ser considerada 

estatisticamente significativa para um nível de significância de 5%. As Figuras 4, 5, 6 e 7 

apresentam os histogramas de freqüência dos valores atribuídos à aceitação do macarrão 

quanto à cor, aroma, sabor e textura das amostras de macarrão convencional e “Macanana”. 
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Distribuição de freqüência da aceitação do aroma das massas alimentícias
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Figuras 4 e 5 – Histogramas de freqüência dos valores atribuídos à aceitação, quanto a cor e aroma, das 

amostras de macarrão convencional e “Macanana”. 

 

Distribuição de freqüência da aceitação do sabor das massas alimentícias
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Distribuição de freqüência da aceitação da textura das massas alimentícias
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Figuras 6 e 7 – Histogramas de freqüência dos valores atribuídos à aceitação, quanto a sabor e textura, das 

amostras de macarrão convencional e “Macanana”. 



 26 

 

Segundo a análise de variância, o macarrão convencional apresentou-se visualmente 

mais atrativo, obtendo avaliação significativamente superior ao “Macanana”. Na Figura 4 

pode-se observar a maior incidência de notas 8 – gostei muito para o macarrão convencional e 

a maior incidência de notas 7 – gostei moderadamente para o “Macanana”. 

O aroma do macarrão convencional se mostrou significativamente melhor aceito do que 

o do “Macanana”; porém, ao observar-se o histograma da Figura 5, percebe-se que ambos 

apresentaram a mesma tendência às notas altas, mas com uma grande diferença de incidência 

de avaliações 8 – gostei muito, onde o macarrão convencional recebeu 16 vezes esta avaliação 

contra 8 do “Macanana”. 

A Figura 6 apresenta o histograma de freqüência dos valores atribuídos à aceitação do 

sabor, que mostra a mesma tendência de notas altas para ambos produtos, porém com maior 

diferença na freqüência de notas 8 e 6. Apesar de não se observar diferença significativa nas 

avaliações de textura dos dois produtos, no histograma de freqüência de valores de aceitação da 

textura o macarrão convencional recebe maior incidência de notas 8 e 9 (gostei muitíssimo,  

adorei). 

Entre os motivos da menor aceitação do “Macanana”, podemos citar alguns 

comentários feitos pelos provadores, como os de a cor do “Macanana” era não convencional 

(escura). 

Separando-se as respostas de acordo com os tipos de alimentação dos consumidores, 

observa-se uma avaliação mais positiva do “Macanana”, possivelmente associada ao hábito do 

consumo de massas alimentícias sem adição de ovos ou fabricadas a partir de ingredientes não-

convencionais. A Tabela B apresenta os resultados das avaliações de aceitação da cor, aroma, 

sabor e textura das duas massas separados de acordo com o tipo de alimentação do consumidor. 
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Tabela B – Médias das avaliações atribuídas para cada amostra quanto à 

aceitação da cor, aroma, sabor e textura, de acordo com o tipo de 

provador (21 vegetarianos e 27 não vegetarianos). 

 

Amostra Cor Aroma Sabor Textura 

Vegetarianos 

Macanana 7,0
a
 6,8

a
 
 

7,0
a 

7,5
a
  

Macarrão 

Convencional 
7,5

a
 7,3

a 
7,2

a 
7,3

a
 

p 0,2 0,8 0,8 0,7 

Não Vegetarianos 

Macanana 4,7
a
 5,2

a
 
 

6,3
a 

6,2
a
  

Macarrão 

Convencional 
7,2

b
 6,7

b 
7,7

b 
7,4

b
 

p 0,000003 0,004 0,002 0,03 

a,b
 Letras diferentes em uma mesma coluna denotam diferença estatística segundo 

Análise de Variância para nível de significância de 5%. 

 

Para os provadores vegetarianos, o macarrão convencional não apresentou diferenças 

significativas quanto a cor, aroma, sabor e textura quando comparado ao “Macanana”. Todas as 

médias de aceitação foram muito próximas, porém maiores para o macarrão convencional, com 

exceção da textura, que para os vegetarianos o “Macanana” foi mais bem aceito. 

Por outro lado, observando-se as respostas de aceitação dos consumidores que se 

alimentam de forma convencional (não vegetarianos) verifica-se uma maior discrepância entre 

as avaliações das duas massas, com grande diferença em todas as médias e notas 

significativamente superiores para a massa convencional. 

 

 

Conclusões e recomendações finais 

 

Fica evidente a partir do embasamento teórico apresentado, e dos resultados da análise 

sensorial, que o “Macanana” é realmente um macarrão com valor nutricional muito superior 

aos convencionais e com boa aceitabilidade, tornando-o potencialmente apto a conquistar os 

consumidores em geral, tanto que tem gradativamente alcançando seu espaço no mercado, 
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desde consumidores que fazem a preparação do macarrão em casa, quanto as preparações feitas 

em restaurantes, mostrando a dimensão potencial de mercado, principalmente no caso dos 

restaurantes vegetarianos, que procuram sempre produtos que promovam benefícios para a 

saúde. Desta maneira os restaurantes vegetarianos devem explorar o “Macanana” o máximo 

possível, para que alcance os consumidores que mais valorizam este tipo de produto, os 

vegetarianos. A única barreira ainda existente é um eventual preconceito que os consumidores 

onívoros possam ter em relação à utilização da banana, muitos podem pensar que o sabor e a 

textura não sejam agradáveis, mas este pensamento pode não proceder, pois através de análise 

sensorial, mesmo tendo um resultado inferior comparado ao macarrão convencional, o 

“Macanana” obteve um resultado positivo, considerando a tendência às notas altas. 
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ANEXO I 

 

Entrevista com a empresária Cecília Fraga. 

 

1) Como descobriu essa novidade? 

Através da A.B.F.V - Associação Brasileira de Fomento à Banana Verde, eles 

procuravam empresas para desenvolver alimentos com a banana verde, eu fui uma das cobaias. 

 

2) Qual a banana utilizada para fazer o “Macanana”? 

Estou utilizando a banana nanica, porém podem ser utilizadas outras bananas. Por 

exemplo: Banana-prata, banana-maçã, banana-ouro, banana da terra, entre outras. 

 

3) Em que estado a banana é utilizada? 

Utilizo em estado de pasta, pois ela é cozida com a casca e processada. 

 

4) O “Macanana” é produzido com massa seca e também fresca? 

Sim. Eu tenho a produção de massa fresca, seca e pré-cozida. 

 

5) O “Macanana” é totalmente isento de aditivos, produtos químicos, tanto na 

massa seca quanto na massa fresca? 

Sim. O conservante do “Macanana” é natural, pois a banana verde ajuda na 

conservação, é natural, e tem a validade de um ano. 

 

6) Exemplos de produtos químicos utilizados em outras massas: 

Lembro do ácido cítrico e sorbato, mas no “Macanana” não é utilizado nenhum destes. 

 

7) É adicionada água na massa do “Macanana”? 

Não. Somente a banana já é suficiente para dar liga a massa. 

 

8) No processamento ocorre alguma má uniformização, rugosidades, 

pontuações? 

O único ponto crítico na característica do produto, que interfere na uniformização, são 

as pontuações, ocorrem por causa da banana, mas isso não é ruim, pois são as fibras e sementes 

da própria banana, sendo essencial para a excelente qualidade nutricional. 
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9) Na secagem ocorrem quebras? 

Sim. Ocorre como em qualquer outra massa de macarrão convencional. 

 

10) Como é a cor do produto? Por quê? 

O produto tem uma aparência diferente, ele é bege, por causa da própria fruta, porém 

isso depende muito da banana, pois às vezes ela fica mais amarelinha. 

 

11) No cozimento como é a perda dos sólidos? 

Normal. Na verdade a água fica mais pesada por causa do amido resistente. 

 

12) E o sabor da massa? Tem sabor de banana? 

O sabor é igual ao macarrão tradicional, pois o aroma e o sabor não são característicos 

de banana. 

 

13) Qual o tipo de embalagem utilizada? 

Embalagem plástica de polipropileno. 

 

14) Qual a quantidade produzida por mês? 

Hoje estou produzindo em média de 4000 toneladas. 
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ANEXO II 

 

Vocabulário. 

 

1) Aluvião - Inundação, cheia, enxurrada, aumento de terreno resultante dos depósitos 

deixados pela água de rios. 

 

2) Torrentes - Curso de água temporário e violento, grande abundância ou afluência. 

 

3) Lipídeos, lipídios ou lípidos – São biomoléculas em água, e solúveis em solventes 

orgânicos, como o álcool, benzina, éter e clorofórmio. A família de compostos designados por 

lípidos é muito vasta. A esta família pertence a gordura que quando hidrolisada, nos fornece 

ácido graxo e álcool (Nos óleos e gorduras o álcool é sempre um glicerol e nas ceras um álcool 

de cadeia longa). Por ser mais difícil de ser quebrada, o organismo a armazena sob a forma de 

gordura. 

 

4) Indigestibilidade - Caráter ou qualidade de indigestível. 

 

5) Amiláceos, Alimentos amiláceos - São alimentos com alto teor de fibras. 

 

6) Enzimas digestivas - As enzimas são as substâncias que tornam a vida possível. São 

necessárias para todas as reações químicas que ocorrem no corpo. Sem enzimas as vitaminas, 

os minerais e os hormônios não conseguem fazer o seu trabalho. Elas são um grupo de 

substâncias orgânicas de natureza geralmente protéica (existem também enzimas constituídos 

de RNA
[1]

, os ribozimas), com atividade intra ou extracelular que têm funções catalisadoras, 

catalisando reações químicas que, sem a sua presença, dificilmente aconteceriam ou 

aconteceriam a uma velocidade demasiado baixa. Isso é conseguido através do abaixamento da 

energia de ativação necessária para que se dê uma reação química, resultando no aumento da 

velocidade da reação e possibilitando o metabolismo dos seres vivos. A capacidade catalítica 

dos enzimos torna-os adequados para aplicações industriais, como na indústria farmacêutica ou 

na alimentar. 

 

7) Alimento prebiótico - Serve de alimento para as bactérias boas do organismo. 

Termo utilizado para designar um ou grupo de ingredientes alimentares que não são digeridos 

pelas enzimas digestivas normais, mas que atuam estimulando seletivamente o crescimento 

http://pt.wikipedia.org/wiki/#cite_note-0
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e/ou a atividade de bactérias benéficas no intestino que têm por ação final, melhorar a saúde do 

indivíduo. 

 

8) Fruto-oligossacarídeo - É um tipo de açúcar de sabor doce, mas que não é absorvido 

pelo organismo. Denominação dada aos polímeros que apresentam menos de dez unidades de 

frutose, podendo ser denominado também como oligofrutoses, sendo utilizados como 

adoçantes. Aqueles que apresentam mais de dez unidades não apresentam características 

adoçantes, sendo usadas para melhorar a textura dos alimentos em substituição as matérias 

graxicas. 

 

8.1)Oligossacarídeos, ou oligossacáridos - São carboidratos que, por hidrólise, 

originam dois ou mais monossacarídeos, por exemplo: Dissacarídeos: Quando, por hidrólise, 

produzem dois monossacarídeos. Trissacarídeos: Quando, por hidrólise, produzem três 

monossacarídeos. 

 

9) Esvaziamento gástrico – Reduz a estase alimentar no estômago e auxiliam na 

digestão. Redução também da secreção de ácido, sendo eficiente para combater a dor e a azia. 

O esvaziamento gástrico tem como resultado uma maior saciedade. 

 

10) Nefropatas – Nefropatia, significa lesão ou doença do rim. Muitas são as doenças 

ou medicações que causam lesões ou doenças renais, por exemplo: Nefropatia diabética: lesão 

renal provocada pelo diabetes. Nefropatia lúpica: lesão renal provocada pelo Lupus eritematoso 

sistêmico. Nefropatia hipertensiva: lesão renal provocada pela hipertensão arterial. 

 

11) Colite - Doença Inflamatória Intestinal ou Doença Inflamatória Intestinal Crônica é 

um termo geral para um grupo de doenças inflamatórias crônicas de causa desconhecida 

envolvendo o trato gastrintestinal. As Doenças Inflamatórias Intestinais podem ser divididas 

em dois grupos principais, a Colite Ulcerativa e a Doença de Crohn. 

 

12) Cálculos biliares - Os cálculos biliares ("pedras na vesícula") são formados 

geralmente no interior da vesícula biliar. O que acontece é que quando a água da bile vai sendo 

absorvida, os sais biliares vão ficando mais concentrados. Esses cálculos são ricos em 

colesterol. O mecanismo é semelhante ao da formação dos cálculos renais ("pedras nos rins"), e 

se assemelha à formação das pérolas, nas conchas. Os sais biliares, mais concentrados, vão 

ficando mais próximos e acabam se agrupando; com o passar do tempo, mais e mais sais se 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ado%C3%A7ante
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juntam aos anteriores. Já que os sais são ricos em colesterol, podemos concluir que os cálculos 

são formados principalmente por esse componente. Esses cálculos ficam armazenados na 

vesícula e, em determinado momento, podem migrar pelos canais que levam a bile até o 

intestino. É aí que está o maior problema. 

 

13) Hidrólise - É uma reação química de quebra de uma molécula por água. Uma 

hidrólise enzimática consiste em uma reação química catalizada por uma enzima (uma 

hidrolase) que utiliza água (H2O) para quebrar uma molécula em duas outras moléculas. Um 

dos produtos da reação catalizada receberá um grupo OH e, o outro produto, um próton de 

hidrogênio que serão incorporados à suas estruturas químicas. 

 

14) Amilase pancreática - É uma molécula que fragmenta o amido em moleculas de 

maltose. Como o nome indica e produzida e é lançada no meio dosuco pancreático (produzido 

pelo pâncreas) no duodeno (tubo que liga o estômago ao intestino delgado) para agir sobre o 

quimo (nome que, em medicina, se dá para o alimento quando chega ao intestino). 

 

14.1) Maltose – A principal subtância de reserva da célula vegetal ,é também a junção 

de duas moléculas de glicose. Ao realizar a digestão o amido passa a ser primeiramente 

maltose e depois glicose. A Maltose é encontrada em vegetais, e tem função energética. 

 

15) Amiloglicosidase (AMG) - Enzima que atua nos extremos da molécula, liberando 

unidades sucessivas de glicose. Realizando a hidrólise do amido. 

 

16) Pós-prandial - Resposta do organismo depois da refeição 

 

17) Pectina – É um polissacarídeos (tipo de carboidrato) ramificado constituído 

principalmente de polímeros (macromoléculas) de acido galacturónico,(substrato proveniente 

da oxidação no carbono 6 da galactose) ramnose, arabinose (tipos de açúcar) e galactose 

(açúcar monossacarídeo). É um dos principais componentes da parede celular das plantas e o 

principal componente da lamela média. As suas ramificações servem para aprisionar a água em 

redor a fim de tornar o meio mais gel. 

 

18) Bactérias acidófilas – Bactéria oxidante. 
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19) Colite ulcerativa - É uma doença crônica, recorrente do intestino grosso. Intestino 

grosso (cólon) é um segmento intestinal de aproximadamente noventa centímetros de 

comprimento que inicia-se no quadrante inferior direito do abdome, terminando no reto. Uma 

de suas funções é a de desidratar as fezes a outra é a de armazenar fezes já formadas até o 

momento da evacuação. Quando a colite ulcerativa afeta o cólon, há no revestimento interno do 

intestino inflamação, e úlceras. A doença pode envolver todo o cólon ou somente o reto, ou 

mais correntemente, alguma área entre eles. 

 

20) Úlcera gástrica - Ulceração da MUCOSA GÁSTRICA, devido contato com SUCO 

GÁSTRICO. Freqüentemente está associada com infecção por HELICOBACTER PYLORI ou 

consumo de drogas antiinflamatórias não esteroidais (Agentes Antiinflamatórios não 

Esteróides). 

 

21) Uremia – Significa elevação de uréia no sangue (Uréia, composto orgânico, tóxica, 

forma-se principalmente no fígado, sendo filtrada pelos rins e eliminada na urina). A uréia 

sempre está elevada na insuficiência renal, mas não é um marcador confiável de função renal, 

pois sua elevação depende muito da alimentação e do estado de hidratação do paciente. 

 

22) Nefrite - Dor/doença renal. 

 

23) Gota - Gota é uma doença caracterizada pela elevação de ácido úrico no sangue, o 

que leva a um depósito de cristais de monourato de sódio nas articulações. É este depósito que 

gera os surtos de artrite aguda secundária que tanto incomodam seus portadores. É importante 

saber que nem todas as pessoas que estiverem com a taxa de ácido úrico elevada (hiperucemia) 

serão portadoras de gota (somente 20% dos hiperucêmicos desenvolverão a doença). A maioria 

dos portadores de gota é composta por homens adultos. 

 

24) Doença celíaca – É uma alteração genética que provoca a intolerância permanente 

ao glúten, proteína presente em cinco cereais: trigo, aveia, centeio, cevada e malte. A única 

forma de tratamento é abolir da alimentação todos os alimentos que contêm glúten como pães, 

bolos, pizzas, doces variados e biscoitos, macarrão, coxinhas, quibes, cervejas, uísque, vodca 

entre outros. O glúten é muito usado em produtos industrializados como sorvetes, salsichas e 

chocolates. 
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25) Ênzimos – Na banana são encontrados os seguintes ênzimos: peroxidase, fenolase, 

catalase, oxidases do ácido ascórbico. Deve-se levar em consideração, dentre os ênzimos da 

banana, a invertase, que transforma a sacarose em açúcares redutores. Este ênzimo é de grande 

atividade quando a polpa é desintegrada e deixada em repouso por muito tempo, antes de 

receber o tratamento térmico, causando a inversão da sacarose e aumento sensível do produto 

final. 

 

26) Hexoses ( monossacarídeos) - Hexoses são monossacarídeos com 6 átomos de 

carbono, que obedecem à fórmula geral - C6H12O6. As hexoses mais importantes são a glicose, 

a frutose e a galactose, principais fontes de energia para os seres vivos. Ricas em energia, as 

hexoses constituem os principais combustíveis das células. São naturalmente sintetizadas por 

fotossíntese, processo de absorção de energia da luz. 

 

26.1) Monossacarídeos ou simplesmente oses – São carboidratos não polimerizados, 

por isso, não sofrem hidrólise. Possuem em geral entre três e sete átomos de carbono. 

 

27) Enzima sacarose-fosfato sintetase (SPS) - Enzima capaz de sintetizar sacarose-

fosfato. 

 

28) Ácidos graxos ou ácidos gordos – São ácidos monocarboxílicos de cadeia normal 

que apresentam o grupo carboxila (–COOH) ligado a uma longa cadeia alquílica, saturada ou 

insaturada. Como nas células vivas dos animais e vegetais os ácidos graxos são produzidos a 

partir da combinação de acetilcoenzima A, a estrutura destas moléculas contém números pares 

de átomos de carbono. Mas existem também ácidos graxos ímpares, apesar de mais raros. 

 

29) Matéria graxas - A gordura é um termo genérico para uma classe de lipídeos. As 

gorduras ou graxas, produzidas por processos orgânicos tanto por vegetais como por animais, 

consiste de um grande grupo de compostos geralmente solúveis em solventes orgânicos e 

insolúveis em água. 

 

30) Trânsito boca-ceco - Caminho da boca até o final do intestino grosso. 


