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1. RESUMO  

 

O desenvolvimento do novo produto visou abranger a praticidade, o valor 

nutricional e a descoberta de um novo sabor de iogurte enriquecido com 

biomassa da banana verde, sabor morango. Para isso, foram realizados vários 

testes até chegar a um ponto final onde unirá o sabor, consistência, aroma e 

conservação ideal. A biomassa de banana verde é um componente que pode 

ser aplicado em uma grande variedade de alimentos por não interferir nos 

atributos sensoriais de outros ingredientes e apresentar propriedades 

funcionais, sobretudo pela presença do amido resistente. Diversos trabalhos 

foram publicados sobre as propriedades da banana verde, os quais abordaram 

os efeitos benéficos sobre alguns males como câncer coloretal, diarreia, índice 

glicêmico, resposta insulínica, dislipidemias, doenças cardiovasculares e 

doença celíaca. Conclui-se que o iogurte de biomassa é uma ideia inovadora, 

portanto um indicativo de que o produto desenvolvido será aceito pelo mercado 

consumidor.  

 

2. INTRODUÇÃO  

 

Um alimento além de seu valor nutritivo deve produzir satisfação e ser 

agradável ao consumidor, sendo isto, resultado do equilíbrio de diferentes 

parâmetros de qualidade sensorial. Ao desenvolver um novo produto, é 

imprescindível aperfeiçoar parâmetros, como forma, cor, aparência, odor, 

sabor, textura, consistência e a interação dos diferentes componentes, com o 

objetivo final de alcançar um equilíbrio integral e consequentemente uma boa 

qualidade e aceitabilidade do produto (SAPUCAY et al. 2009). 

A Biomassa de Banana Verde é utilizada em substituição à farinha de trigo, 

como espessante e também como emulsificante, além de agir como um 

“fermento natural”. Seu principal nutriente é o amido resistente, mas outros 

nutrientes importantes também estão presentes em concentrações 

consideráveis como potássio, fibras, sais minerais, vitamina B (B1 e B6), β- 

caroteno (pró-vitamina A) e vitamina C (VALE MAIS, 2014). 



O iogurte é um dos poucos alimentos conhecidos e consumidos a mais de 

4.500 anos. A Bulgária foi um dos primeiros países a consumi-lo, e o divulgou 

para o restante do mundo. Nos anos 1950 teve sua popularidade aumentada 

ao considerá-lo um alimento bom para a saúde e para o corpo. Desde então, 

esse produto foi ganhando espaço no dia a dia, passando a fazer parte dos 

hábitos alimentares de muitas pessoas. Apesar da grande variedade de 

sabores e marcas disponíveis no mercado brasileiro, o consumo per capita de 

iogurte no Brasil é de apenas 3 kg por ano, valor ainda pequeno quando 

comparado a países como França, Uruguai e Argentina, onde o consumo per 

capita do produto é de 7 a 19 kg ao ano (RIBEIRO et al., 2010). 

 

3. OBJETIVOS 

 

Produzir um novo produto unindo a preferência nacional por alimentos 

práticos, mantendo a qualidade nutricional e uma boa aceitação de mercado, 

ou seja, iogurte de biomassa de banana verde sabor morango. 

 

4. METODOLOGIA 

 

O desenvolvimento do produto está sendo realizado na União das 

Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO, no município de São José do Rio 

Preto, interior do estado de São Paulo. Esse projeto contará com a participação 

de 100 pessoas, que contribuirá para análise da aceitação onde avaliarão cinco 

atributos sensoriais (aroma, cor, sabor, textura e impressão global) e teste de 

atitude (intenção de compra). O processo de desenvolvimento foi dividido em 

sete etapas sendo elas: geração de ideias, elaboração do protótipo-piloto, 

embalagem, rotulagem, validade, análise sensorial e análise de aceitação.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Inicialmente, foi realizada a geração de ideias que envolveram a relação de 

atributos de um objeto. O segundo passo foi à elaboração do protótipo-piloto 

onde foram realizados testes até que o produto chegasse ao ponto adequado e 



desejado. O iogurte desenvolvido conta com ingredientes muito nutritivos e 

inovadores, tais como leite desnatado, iogurte natural desnatado, mel, morango 

e biomassa da banana verde integral (principal ingrediente), que é um 

otimizador metabólico natural,devido à ação do amido resistente que torna 

nosso intestino mais saudável e potencializa a absorção de todos nutrientes 

que ingerimos, devido ao nível de saudabilidade do nosso aparelho digestivo 

rica em fibras, rica em amido resistente, sem glúten, livre de agrotóxico e livre 

de metais pesados. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Por meio da geração de ideias, chegou-se a ideia principal que seria o 

desenvolvimento de um novo produto, um iogurte enriquecido com biomassa 

da banana verde sabor morango.  

Realizou-se teste para determinar a vida de prateleira do produto final. Após 

a elaboração do produto, os recipientes foram refrigerados e bem selados. O 

iogurte foi armazenado no refrigerador por2 semanas, mas podem ser 

congelados por até 6 semanas em recipiente hermético. Descongelando 

sempre no refrigerador antes de consumir. 
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