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As bananasverdes foram recebidas
e tratadas com detergentecomercial, sendo, em seguida,acondicionadasem caixa
de madeira especialconstruída e colocada na câmara. Os ensaiosforam conduzidos com 50 kg de fruto em média. As
condições iniciais de trabalho com câmara foram:
Umidade relativa: 85%
Temperatura: 18°C
Gás ativad.?r da maturação: Azetil
(etil 5) injetado na proporção de
2% em relação ao volume da câmara. Após 8 horas da injeção procedeu-seà exaustão da câmara que
consistiu na abertura da porta por
um período de 5 (cinco) minutos,
sendo esta operação repetida por
mais duas vezes.Após 5 (cinco) dias
deste
tratamento as bananas estaMATERIAL E MÉTODOS
vam maduras. A exaustão tem por
O estudo da climatização procesfinalidade eliminar cal e manter
sou-seem câmarade climatização com as
condições adequadas na atmosfera
seguintes características: câmara dotada
da câmara.
de sistema de controle de temperatura,
pressãoe umidade relativa, com volume
Após estabelecidasas condições iniútil de 14 m3,
ciais de trabalho (umidade relativa 85% e
Utilizou-se nesteestudo bananapra18°C), diversos ensaios fota proveniente do município cearensede temperatura
ram realizados (cada um com 3 repetiUruburetama.
ções), variando-se as aplicações do gás
ativador de maturação e o tempo de
Bolsista do CNPq/SDC. Professor do Centro de
exaustão da câmara, mantendo-se as
Ciências Agrárias da Universidade Federal do
outras
condições fi.xas} como seja: temCeará.
peratura de 18°C e umidade relativa de
Professores do Centro de Ciências Agrárias da
Universidade Federal do Ceará.
85% e 50 kg de bananapor experimento.
INTRODUÇÃO
O estudo de maturação de frutos
sob condições controladas, é um assunto
que tem merecido grande atenção dos
pesquisadores,particularmente a banana,
destacando-seos trabalhos publicados na
Austrália (5,6,7,8), BLEINROTH (2),
BLEINROTH e COOPER (3), em São
Paulo publicaram vários trabalhos sobre
o assunto e, no Ceará, cabe destacaros
trabalhos de MAlA e colaboradores (9).
O objetivo do presente estudo foi
o de estudar condições de maturação e
conservaçãode banana prata em câmaras com atmosfera controlada, visando
fornecer informações de natureza tecnológica àqueles envolvidos na comercializaçãoda bananain natura.
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Tratamento 1..As bananasforam lavadas,
acondicionadasem caixase postasna
câmarade climatização. Foi realizada
uma aplicação de azetil (2% do volume da câmara)e, após 24 horas,feita
a 1.a exaustão. As exaustõessucessivas foram realizadasem intervalos de
24 horas.
Tratamento2: As bananasforam lavadas,
acondicionadasem caixase postasna
câmarade climatização. Foi realizada
a 1.a aplicação de azetil e após 12
horas efetuada a 1.a exaustãoe a 2.a
aplicação de gás.Após 12 horas efetuou-se a segundaexaustão e as seguintes a intervalos de 24 horas.
Tratamento 3: As bananasforam lavadas,
acondicionadasem caixase postasna
câmarade climatização. Foi efetuada
a primeira injeção de azetil. A aplicação de gás foi realizadamaisduasvezes, precedidade exaustão a intervalos de 8 horas. Após a última aplicação a câmara permaneceu fechada
por 24 horas e realizadasexaustões
sucessivas
a cada 24 horas.
Com a finalidade de se verificar a
conservaçãoda banana em câmaras,variando a temperatura, foram executados
os experimentosdescritosa seguir:
Condições da Câmara

Umidade relativa: 85%
Temperatura: 18°C inicialmente,
baixando para 16° C quando os frutos
apresentavam-se
amarelos(5 dias).
Gás ativador de maturação:'A aplicaçãodo gásfoi realizadade conformidade com o procedimento descrito anteriormente.
As bananasforam colocadasna câmara, sendo efetuada a primeira injeção
do gás ativador. Esta aplicação foi repetida por mais duas vezes, precedida de
exaustão, a intervalos de 8 horas. Após
a última aplicação a câmara permaneceu
fechada por 24, horas sendo realizadas
exaustões sucessivamente a cada 24
horas.

Quando as bananasapresentaram-se
amarelasa temperatura foi baixada para
16°C, com a finalidade de verificar o
tempo de armazenagemsem deterioração, nestascondições.
O mesmo experimento foi repetido
nas mesmascondições de temperatura,
umidade relativa e gás ativador de maturação, sendo que quando as bananas
apresentaram-seamarelas,a temperatura
foi elevada para 20° C objetivando verificar o tempo de armazenagemsem deterioração, nestascondições.
Com a finalidade de se observaras
transformações bioqu ímicas que ocorriam durante o processo, foram realizadas determinaçõestanto no fruto verde (antes da climatização) como no
fruto durante o processo de amadurecimento.
As determinações de pH, Brix, Acidez, Açúcarestotais, Açúcaresredutores,
Açúcaresnão-redutores,Amido e Umidade foram realizadas de acordo com a
metodologia descrita pelo Instituto
Adolfo Lutz e AOAC (1,4).
RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados obtidos referentes à
climatização encontram-se nas Tabelas
1, 2 e 3, e baseiam-seem três repetições do experimento de maturação. Notam-sena Tabela1 astransformaçõesbioqu ímicas que ocorrem durante o amadurecimento, principalmente no que diz
respeito ao desaparecimentodo amido,
aumento de açúcarese elevaçãoda umidade. Nota-se um decréscimo de açúcar
após 16 dias de armazenagem,indicando
um início provávelde fermentação. Estes
resultadosestão de conformidade com a
literatura sobre a matéria (2, 3, 5, 6,
7,8).
Através do exame da Tab~a 3, verificou-se que a banana mantida à temperatura de 20°C logo após a climatização
permaneceu em condições de consumo
por maistrês dias.
Concluiu-se que a elevaçãoda temperatura na câmara para 20° C não teve
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grande efeito na conservaçãoda banana d) Após 4 dias na câmara os frutos ainda apresentavamum teor de amido
após o processode climatização, no que
relativamente alto, mesmo apresense refere ao prolongamento de sua vida
tando uma coloração amarelauniforútil para consumo.
me. O Tratamento 2 mostrou ser
Com base nestes resultadqs as seo melhor.
guintes conclusõesforam obtidas:
e) As transformações bioquímicas mais
evidentes durante a climatização foa) Os frutos amadurecidos pelo Tratamento 1 apresentaram melhor aparam: decréscimo no teor de amido,
incremento no teor de açúcares,
rência e maior uniformidade de amaBrix e Umidade.
durecimento;
b) Os frutos do Tratamento 3 levaram f) O abaixamento da temperatura da
câmara para 16°C após o amaduremais tempo para amadurecer. Após
cimento proporcionou uma extensão
os 4 dias de tratamento não se aprede 6 dias na conservaçãoda banana,
sentavam completamente maduros.
enquanto que a elevaçãoda temperac) Os frutos submetidos aos tratamentura da câmara para 20° C, proportos quando comparadoscom o amacionou uma extensão de apenas 3
durecimento natural, mostraram medias (Tabelas2 e 3).
lhor aparênciae qualidade.

TABELA1
Transformações Bioquímicas da Banana Prata Durante o Processode Amadurecimento Sob Várias Condições

Tratamento

Estado de

IJmirJ'IrJe

BRIX

P"'utores

Maturação

2

3

Amadurecimento
Natural

AÇOCARES

pH

N. Redutores

Totais

AMIDO

Verde
Madura

65,03
66,70

4,93
22,20

5,20
4,20

1,13

0,74

11,76

3,36

1,87
15,13

25,67
10,43

Verde
Madura

64,90
67,30

5,20
24,50

5,00
4.20

14,76

0,65
3~3

_2,52
18,80

24,63
6,03

Verde
Madura

64,53
66,43

4,80
22,26

5,20

1,24

4,20

13,33

0,87
2,10

2,11
15,43

25,93
9,03

Verde
Madura

65,9
69,7

6,0
26,4

5,3

2,5

4,5

16.3

0,5
4,9

2.9
21,0

17,55
3,5

1,86
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TABELA

2

Determinações Físicas e Químicas em Banana Prata - Experimentos de Maturação (16OC)

TABELA

3

Determinações Físicas e Químicas em Banana "Prata" - Experimentos de Maturação (20OC)

SUMMARY
REFERÊNCIAS

Ripening and chemical changesof
banana "prata" (Musa sapientum, L.)
were studied, under certain conditions of temperature relative humidity and concentration of etylene.
It was concluded that the best
conditions for ripeming were: 18° C,
85% relative humidity and a gas concentration of 2% based on the volume
of ripening roam. After ripening the
decreasei n temperature to 16° C showed
6 days increase in shelf-life of ripened
bananas.
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