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RESUMO 

A banana é uma fruta popular de baixo custo, fácil acesso e alto valor nutritivo. Rica em iodo, manganês, 

potássio e zinco e vitaminas do complexo B (B1, B2, B6 e niacina), ácido fólico, fibra e vitamina C. A 

biomassa de banana verde é um alimento que contêm alto índice de amido resistente na polpa, atuando 

como fibra alimentar. O amido resistente tem ação semelhante à fibra, por isso, tem o poder de aumentar 

o bolo fecal, sendo extraordinário para prevenir constipação. O objetivo geral do artigo é verificar quais 

os efeitos da aplicação do consumo da biomassa da banana verde no funcionamento intestinal como 

forma de auxiliar no tratamento da constipação. Conclui-se que a biomassa da banana verde tem se 

mostrado muito eficiente no tratamento da constipação intestinal, podendo ser utilizada em diversas 

receitas, tendo como vantagem o baixo custo, fácil acesso e sem modificar o sabor dos mesmos. 
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ABSTRACT 

 
Banana is a popular fruit of low cost, easy access and high nutritional value. Rich in iode, manganese, 

potassium and zinc and B-complex vitamins (B1, B2, B6 and niacin), folic acid, fiber and vitamin C. 

Green banana biomass is a food that contains a high content of resistant in the pulp, acting as a dietary 

fiber. Resistant starch has similar action to fiber, so it has the power to increase fecal cake, being 

extraordinary to prevent constipation. The general objective of the article is to verify the effects of the 

application of green banana biomass consumption on intestinal functioning as a way to aid in the 

treatment of constipation. It is concluded that the biomass of green banana has been shown to be very 

efficient in the treatment of constipation, and can be used in several recipes, having as advantage the low 

cost, easy access and without modifying the taste of them. 
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1 – INTRODUÇÃO  

 

A banana é uma fruta muito consumida, sendo o quarto alimento mais produzido 

mundialmente. As suas características sensoriais e à sua versatilidade agradam vários 

tipos de consumidores. O seu fácil armazenamento, colheita e cultivo, aliados ao baixo 

custo de compra e alto valor nutricional, fazem com que essa fruta tenha grande 

importância (OLIVEIRA; SANTOS; SANTOS, 2016). 
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O Brasil é o segundo maior produtor mundial de banana a tornando uma fruta 

acessível e disponível, fazendo parte da dieta dos brasileiros. Estima-se que a sua 

produção seja maior que 37 milhões de toneladas anualmente. Apesar de o Brasil ser um 

dos maiores produtores, a sua participação no mercado internacional é muito pequena. 

Isso acontece por fatores como qualidade ruim na produção e estragos após a colheita e 

da falta de alternativas de industrialização dessa fruta (CASSETTARI et al., 2019; 

OLIVEIRA; SANTOS; SANTOS, 2016).  

A boa aceitação da banana vem do seu valor nutricional e do seu aspecto 

sensorial. Como fonte energética, está em quarto lugar, ficando atrás apenas do milho, 

trigo e arroz. A banana (Musa spp), da família botânica Musaceae, é nativa do extremo 

oriente. É típica de clima tropical, sendo necessário calor constante e precipitações de 

maneira distribuída. Esse alimento é rico em minerais como: iodo, fibra, manganês, 

potássio e zinco, além de vitaminas do complexo B (B1, B2, B6 e niacina), ácido fólico 

e vitamina C (RANIERI e DELANI, 2014). 

A constipação intestinal também é conhecida como obstipação intestinal, 

acomete uma parte expressiva das pessoas no ocidente, atacando adultos e crianças, 

mulheres e homens, como expressão do problema de evacuação intestinal. É uma das 

queixas mais recorrentes nos consultórios médicos, acometendo aproximadamente 20% 

da população mundial. Entre os sintomas estão: evacuações pouco frequentes, fezes 

ressecadas, sensação de evacuação pela metade, necessidade de um esforço muito 

grande para evacuar, tempo prolongado ou insucesso na evacuação (GARCIA et al., 

2016). 

A biomassa de banana verde é um alimento funcional do tipo prebiótico, por 

causa do alto índice de amido resistente que se encontra na polpa, atuando como fibra 

alimentar. Esse tipo de alimento auxilia no trânsito intestinal, na prevenção e tratamento 

da constipação, auxilia a controlar níveis de colesterol e açúcar no sangue e ainda 

previne doenças como câncer de intestino (JOSÉ et al., 2014). 

Apesar das pessoas terem certa rejeição com produtos ainda verdes, a banana 

verde pode ser utilizada de diversas formas, como na confeitaria, panificação, produtos 

dietéticos e alimentos infantis. A biomassa da banana verde não causa alteração de 

sabor nos alimentos, mas eleva a quantidade de proteínas, fibras, minerais e maior 

rendimento dos produtos em decorrência da absorção de água (AMORIM, 2016). 
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Considerando esse contexto, esse artigo tem como objetivo geral verificar quais 

os efeitos da aplicação do consumo da biomassa da banana verde no funcionamento 

intestinal como forma de ajudar a reduzir a constipação. 

Esse trabalho foi feito através do levantamento bibliográfico na base de dados 

eletrônicos. O material utilizado foi separado de acordo com a abrangência da 

cronologia e tema dos artigos, possibilitando um plano de leitura. A pesquisa foi 

realizada com artigos publicados a partir do ano de 2014. O trabalho desenvolvido 

iniciou-se devido ao interesse do autor pelo assunto e importância do tema. 

 

 

2 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

2.1. Banana 

 

 Embora a banana seja um produto de fácil acesso e tenha boa aceitação e 

possui grande variedade de subprodutos que podem ser desenvolvidos ou enriquecidos a 

partir da banana verde, os brasileiros ainda desconhecem o potencial funcional que o 

consumo dessa biomassa traz para a simbiose intestinal (OLIVEIRA; SANTOS; 

SANTOS, 2016).  

Em vários países, além de ser um bom alimento na dieta da população, a banana 

também tem um papel econômico e social muito significativo, sendo fonte de renda para 

muitas pessoas, gerando empregos e contribuindo para o crescimento das regiões de 

produção e comercialização (AMORIM, 2016). 

A banana tem as suas fases de maturação, como mostra a FIGURA abaixo 

(NASCIMENTO, 2019). 

 

 

Figura 01 – Classificação da escala de maturação de Von Loesecke dos frutos da 

bananeira 
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Fonte: Nascimento (2019). 

 

 

2.1.1. Banana verde 

 

De acordo com Cassettari (2015) a banana verde é um dos alimentos com maior 

índice de amido resistente, contendo também pectina na casca, um polissacarídeo 

presente na parede celular, que age como fibra alimentar. Contudo, quando a banana 

está amadurecendo, reduz de forma significativa a quantidade de amido resistente.  

Amorim (2016) apresenta a seguinte composição centesimal da banana verde, 

como podemos observar na FIGURA abaixo. 

 

 

Figura 02 – Composição centesimal da biomassa da banana verde 

    Biomassa da banana verde (100g de polpa) 
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Carboidratos (%)                                        26,30 

Proteínas (%)                                               1,40 

Lipídios (%)                                                   0,20 

Fibras (%)                                                      2,00 

Umidade (%)                                                71,30 

Cinzas (%)                                                     0,80 

Energia (Kcal/100g)                                    112,52 

Fonte: AMORIM (2016). 

 

 

2.2. Amido resistente 

 

O amido resistente tem ação semelhante à fibra, por isso, tem o poder de 

aumentar o bolo fecal, sendo extraordinário para prevenir constipação, hemorroidas, 

diverticulite e também compostos tóxicos que são causados pelas células cancerígenas 

(RANIERI e DELANI, 2014). 

A banana verde tem principalmente amido resistente em sua composição, 

correspondendo de 55 a 93% da quantidade de sólidos totais. Já na banana madura, o 

amido é transformado em açucares, em sua maior parte sacarose, glucose e frutose, dos 

quais 99,5% são fisiologicamente disponíveis. Na FIGURA abaixo, podemos observar a 

diferença da composição das quantidades entre a banana verde e da banana madura 

(SILVA e DINIZ, 2016). 

 

 

 

 

 

Figura 03 – Parâmetros comparativos entre banana verde e madura da variedade Talwan 

Parâmetros                            Resultados (%)                      Resultados (%) 

                                             Banana verde                         Banana madura 
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Proteínas                                        5,30                                      5,52    

Lipídeos                                         0,78                                      0,68 

Fibra bruta                                      0,49                                      0,30 

Cinzas                                            3,27                                      4,09 

 Amido                                            62,0                                      2,58 

Sacarose                                         1,23                                      53,2 

Açucares redutores                         0,24                                      33,6 

Fonte: SILVA e DINIZ (2016). 

 

 

Como podemos observar em negrito na tabela acima, quando a banana está 

verde o amido aparece em maior quantidade, diferente da banana madura, que tem a 

maior quantidade de sacarose. 

A banana verde tem alta concentração de amido resistente, que é um 

polissacarídeo não digerido, mas que traz benefícios ao corpo humano, como 

fermentação colônica pelas bifidobactérias, efeitos na resposta glicêmica, aumento do 

bolo fecal, prevenção do câncer de cólon intestinal, entre outros. Outra vantagem no 

consumo desse alimento é o processamento da fermentação do amido resistente nos 

pedaços finais do cólon intestinal contribuindo para eliminar os produtos maléficos a 

saúde do intestino e para reabsorver os indesejáveis de ácidos biliares (NASCIMENTO, 

2019; SILVA e DINIZ, 2016). 

A banana verde possui fibra alimentar e alto teor de amilase e amido resistente 

(em média 74% de sua composição), que não são absorvidos e nem digeridos no 

intestino. Isso incita a produção de ácidos graxos de cadeia curta no cólon e é 

importante para tratar a constipação. Assim, o amido resistente pode ser avaliado como 

uma fibra funcional por sua natureza indigesta e resultados fisiológicos favoráveis 

(CASSETTARI et al., 2019). 

 

2.3. Fibra alimentar 
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As fibras alimentares são de enorme valia por conter propriedades nutricionais e 

pelos seus resultados positivos no organismo. Elas podem ser divididas de acordo com 

as suas propriedades físicas, como insolúveis (celulose) e solúveis (pectina, 

hemicelulose e mucilagem). As fibras insolúveis têm a capacidade de estimular o 

correto funcionamento intestinal, aumentar o bolo fecal e prevenir a constipação. As 

fibras solúveis mantêm água no intestino, formando géis, atrasando o esvaziamento 

gástrico tornando a absorção e a digestão mais lenta, reduzindo as taxas de colesterol 

(RANIERI e DELANI, 2014).  

A ingestão de fibra alimentar é largamente indicada como tratamento para 

constipação desde o século XIV. As fibras agem no tempo de trânsito gastrointestinal e 

nas evacuações, aumentando a quantidade de água e a proliferação de bactérias que 

produzem fezes mais frequentes e mais moles (CASSETARI et al., 2019). 

 

 

2.4. Biomassa de banana verde 

 

A biomassa de banana verde vem sendo muito prescrita por nutricionistas para 

pacientes adultos, por se tratar de um alimento funcional, que é aquele que pode 

fornecer uma vantagem à saúde além dos tradicionais nutrientes já contidos, que são 

componentes capazes de diminuir ou prevenir alguma doença (CASSETTARI, 2015). 

Para Amorim (2016) a banana verde depois de cozida, atua como prebiótico, 

exibindo funções benéficas ao organismo, sendo avaliada como um alimento funcional. 

Prebióticos são componentes alimentares que não são digeríveis, afetando de forma 

benéfica o hospedeiro, estimulando a proliferação de bactérias favoráveis no cólon.  

De acordo com Ranieri e Delani (2014) a biomassa é uma pasta da banana verde 

que age como um excelente espessante e sem sabor. Há três tipos de processamento da 

biomassa: biomassa P (polpa); biomassa F (casca verde) e a biomassa integral na qual é 

utilizado a polpa e a casca. Para se obter a biomassa é preciso que as bananas com a 

casca sejam lavadas com água e esponja. Devem ser cozidas na panela de pressão por 

aproximadamente vinte minutos, com água até cobrir toda a fruta. Após, deve-se 

processar através de moagem ainda quente, até que se tenha uma pasta homogênea. 
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De acordo com José et al., (2016) a biomassa de banana verde é obtida a partir 

do cozimento e processamento da fruta no estágio ainda verde, caracterizando-se por 

não apresentar sabor. Pode ser utilizada para substituir ingredientes como soja, trigo, 

amido de milho e fécula de mandioca. A seguir, podemos observar na FIGURA, um 

exemplo de se obter a biomassa da banana verde. 

 

Figura 04 – Fluxograma do processo da biomassa de banana verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: José et al., (2016). 

 

 

Na FIGURA abaixo, podemos observar como fica a biomassa de banana verde 

(CASSETTARI, 2018). 

 

Figura 05– Biomassa de banana verde 

Colheita da banana verde 

Higienização da banana verde 

Cozimento 15 minutos na panela de 

pressão 

Retirada da casca 

Homogeneização da polpa cozida 

(liquidificador) 

Biomassa de banana verde 

Lavagem com água e sanitização 

com solução clorada 

Resfriamento na própria panela 
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Fonte: Cassetari (2018). 

 

 

2.5. Constipação intestinal 

 

A constipação não é um sinal e nem uma patologia, mas sim um sintoma e, 

como tal, pode ser causada de outros problemas intestinais ou extraintestinais. É na 

população em geral, a queixa digestiva mais frequente, acometendo de forma 

predominante o sexo feminino e a faixa etária superior a 65 anos, embora possa 

acometer qualquer pessoa em qualquer faixa etária (KLAUS et al., 2015). 

É caracterizada por fezes infrequentes ou dificuldade na passagem das fezes, 

sensação de evacuação incompleta e fezes duras, podendo acontecer de maneira isolada 

ou de forma conjunta com uma doença subjacente (SCHMIDT et al., 2015). 

A constipação é frequente em pessoas que consomem muito alimento 

industrializado, refinados, que são pobres em fibras. Isso ocorre porque a fibra está 

associada ao aumento do bolo fecal, ao aumento da frequência de movimentos 

intestinais e a redução do trânsito intestinal (CRUZ, 2014). 

Como o baixo consumo de fibra alimentar vendo sendo associado à elevação do 

fator de risco para constipação, é necessário utilizar uma dieta com aumento de ingestão 

de fibra alimentar. O tratamento da constipação intestinal precisa de desimpactação, 

intervenções comportamentais e manutenção com laxantes. A constipação vem sendo 

associada com a baixa ingestão de fibra alimentar, assim, é fundamental manter uma 

dieta balanceada com o consumo maior de fibra (CASSETTARI et al., 2019). 
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Algumas mudanças na rotina podem fazer sucesso no tratamento da constipação 

intestinal: prática regular de atividade física, alterações na dieta, aumento da ingestão de 

líquidos, ingerir fibras e reeducação intestinal (evacuar em horários específicos do dia, a 

fim de estabelecer um padrão regular de defecação) (CRUZ, 2014). 

 

 

2.6. Biomassa de banana verde na constipação intestinal 

 

O equilíbrio do intestino pode ser obtido por meio do amido resistente, que 

encontramos na banana verde, tendo o resultado favorável das fibras, por ser de 

complicado absorção e digestão, conservam a constância dos nutrientes disponíveis no 

organismo, e por ser prebiótico, dissimula de modo útil o organismo, escolhendo e 

transformando a composição da microbiota colônica, de maneira que as bactérias com 

potencialidade benéfica tornem-se dominantes (OLIVEIRA; SANTOS; SANTOS, 

2016). 

Nascimento (2016) também concorda ao afirmar que o amido resistente presente 

na banana verde vem sendo relacionado à redução dos sintomas de constipação 

intestinal e de outras doenças que atacam o intestino, gerando o melhoramento da saúde 

intestinal. 

Cassettari et al., (2019) realizaram um estudo randomizado com 80 adolescentes 

e crianças com constipação funcional. Foi dividido em cinco grupos, cada um recebendo 

um tratamento diferente. Nas crianças e adolescentes que receberam biomassa de 

banana verde sozinha e associada ao uso de laxantes foi bem tolerada e não tiveram 

efeitos colaterais. Os resultados desse estudo também apontaram que além da melhora 

da constipação intestinal, com o uso após oito semanas da biomassa da banana verde, é 

possível diminuir a quantidade de laxantes, sendo um resultado muito positivo. Como a 

banana é de fácil acesso, esse resultado mostra grande potencial para a sua utilização na 

constipação intestinal, sendo de preparo simples e baixo custo. 

 

3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Devido ao seu alto teor de amido resistente, que tem ação semelhante à fibra, a 

biomassa de banana verde tem o poder de auxilia na colonização bacteriana intestinal, 

melhorando os sintomas de constipação e melhora da saúde intestinal. 

Diante do exposto, conclui-se que a biomassa da banana verde é indicada no 

tratamento da constipação intestinal, podendo ser utilizada em diversas receitas, tendo 

como vantagem o baixo custo, fácil acesso e sem modificar o sabor dos mesmos. Ela é 

fonte de vitaminas, fibras, minerais e carboidratos. Esse tema ainda necessita de mais 

estudos aprofundados. 
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