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Resumo 
A banana verde tem sido explorada recentemente por        
apresentar diversas aplicações por ser, uma fonte       
potencial de amido. O presente trabalho objetivou       
modificar o amido de banana verde por Heat-moisture        
Treatment (HMT) assistido por água e ácidos orgânicos        
(cítrico e lático). As análises viscoamilográficas (RVA)       
mostram que o HMT causa uma diminuição na        
viscosidade máxima. Por calorimetria exploratória     
diferencial (DSC), observou-se que as entalpias de       
gelatinização com o HMT mostraram tendência a       
diminuir e não foram observadas com ácidos. A        
difratometria de raios X, mostra que o padrão botânico         
de cristalinidade não se alterou mas a cristalinidade        
relativa diminuiu o que confirma as outras análises. Os         
resultados ilustram que a alteração estrutural causada       
pelo tratamento influenciaram a digestibilidade do amido.       
. 

Introdução  
É importante o consumo de alimentos com baixo índice         
glicêmico, pois há uma menor liberação de insulina no         
organismo. O suprimento de energia da banana verde é         
devido à presença em altas concentrações de amido. No         
geral, amido em sua forma nativa possui limitações        
tecnológicas devido à baixa resistência térmica,      
tolerância reduzida ao cisalhamento e alta retrogradação       
(HOOVER, 2010). Após o tratamento com HMT e ácidos         
orgânicos, o amido resistente pode causar redução no        
índice glicêmico. 

Material e Métodos 
A farinha de banana verde foi comprada no comércio         
local em Ponta Grossa-PR. Tratamento HMT: teor de        
umidade dos amidos ajustado a 22%, adição de ácidos         
orgânicos (0,2 M) e água. Amostras aquecidas em estufa         
(110°C/8h). Foram neutralizadas com NaOH (1M) e       
secas em estufa (40°C/24h) (HUNG et al., 2014).        
Calorimetria exploratória diferencial: as curvas obtidas      
em DSC-60 amostras suspensas em água com fluxo de         
ar de 100mL/min com temperaturas de 20 a 100°C.         
Difratometria de raios X: pelo método do pó, realizadas         
no equipamento modelo Ultima IV com radiação CuKa,        
com 40kV e 20mA, no intervalo de 3 a 40° a 2(θ).            
Propriedades de pasta: realizada em RVA-4 com       
suspensão em água 8%(p/p) e 28g de amido em ciclo de           
aquecimento e resfriamento sob agitação. Digestibilidade      
in vitro: massa de amido (900 mg) suspensa em solução          
tampão acetato sódio (0,1 M) e pH 5,2. Banho de água           

com agitação (37°C). Hidrólise com extrato de       
pancreatina porcina e A. niger sob agitação (100 rpm).         
Conteúdo de rápida e lenta digestão medidos em 20 e          
120 min, e fração não hidrolisada é o amido resistente. . 

Resultados e Discussão 
Calorimetria exploratória diferencial (DSC): Após o      
tratamento convencional (H2O), as temperaturas de      
transição revelam aumento. Quando tratado com ácidos       
observou-se ausência da curva de gelatinização, devido       
a degradação estrutural.. Difratometria de raios X: Amido        
nativo apresentou um padrão B característico. O       
tratamento fez a cristalinidade relativa ser reduzida de 30         
a 24%. Propriedades de pasta (RVA): O HMT em         
condições ácidas promoveu mudanças, houve aumento      
na temperatura de pasta e uma diminuição da        
viscosidade, mostrou também maior estabilidade ao      
cisalhamento e tendência a retrogradação diminuída.      
Digestibilidade in vitro: O amido nativo de banana        
apresentou menor conteúdo de rápida digestão (9,72%)       
e maior resistência (77,63%). A fração de amido        
resistente apresentou maior diminuição quando tratada      
com ácido lático com HMT. No entanto, os tratamentos         
levaram ao aumento no teor de amido de lenta digestão          
em comparação com o amido nativo. 

Conclusão 
O tratamento de HMT é um método interessante por não          
gerar resíduos. O seu emprego com água e com ácidos          
orgânicos no amido de banana verde, proporcionou       
alterações significativas nas propriedades térmicas e de       
digestibilidade. O aumento no conteúdo de amido de        
lenta digestão é um fator importante pois, a sua digestão          
ocorre de forma lenta, fazendo com que a insulina no          
organismo seja liberada ao poucos e não sobrecarregue        
o organismo.  
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