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Apresentação 
 

 
A Iniciação Cientifica é uma modalidade de formação técnico-científica que 

permite introduzir os estudantes de graduação em atividades de pesquisa, na 

perspectiva de formar os cientistas do futuro.  

Durante os Encontros de Iniciação Científica, os estagiários têm a oportunidade 

de apresentar seus trabalhos de forma oral e discutir os resultados e 

experiências alcançados, como fruto de dedicação, com a comunidade 

acadêmica.  

Neste cenário, a Embrapa Agroindústria Tropical como instituição responsável 

pela formação de cientistas do futuro promoveu o VII Encontro de Iniciação 

Científica da Embrapa, nos dias 02 e 03 de julho de 2009. O Encontro teve 46 

trabalhos inscritos contemplando as áreas de Ciência e Tecnologia de 

Alimentos, Socioeconomia, Gestão e Engenharia Ambiental, Proteção de 

Plantas, Fisiologia e Tecnologia Pós-Colheita e Melhoramento, Biologia 

Molecular e Vegetal. 

 

É com muita satisfação que apresentamos os resumos do VII Encontro de 

Iniciação Científica da Embrapa Agroindústria Tropical, resultado de esforços 

dos estudantes, Comunidade Embrapiana, órgãos de fomento e colaboradores.  

 

 

 

Vitor Hugo de Oliveira 

Chefe-Geral da Embrapa Agroindústria Tropical 
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QUALIDADE, COMPOSTOS BIOATIVOS E ATIVIDADE ANTIOXIDANTE EM 
FRUTOS DE CULTIVARES DE BANANEIRA PRODUZIDAS NO CEARÁ  

 
Jôze Fonteles Ribeiro1, Tárcio Azevedo Alves1, Ana Carolina da Silva Pereira2, 
Maria do Socorro Moura Rufino2,3, Ricardo Elesbão Alves4, Márcio Cleber de 

Medeiros Corrêa1 
 

1Universidade Federal do Ceará; 2Bolsista FUNARBE; 3Faculdade Integrada do 
Ceará, 4Embrapa Agroindústria Tropical. E-mail: jozefonteles@yahoo.com.br 

 
A bananeira (Musa sp.) é uma planta cultivada no Brasil e a sua produção é 
quase toda absorvida pelo mercado interno. Esta fruta constitui uma importante 
fonte de vitaminas, minerais, dentre outros nutrientes importantes na dieta 
alimentar da população. Tendo em vista que as frutas são fontes muito boas de 
energia, carboidratos, diversas vitaminas, minerais e produtos com propriedades 
bioativas, além de proporcionar uma excelente fonte em antioxidantes, este 
trabalho objetivou avaliar a qualidade e atividade antioxidante total em bananas 
produzidas no Estado do Ceará. Foram avaliadas seis cultivares de banana: 
‘Maçã’, ‘Pacovan Apodi’, ‘Pacovan’, ‘Pacovan Ken’, ‘Prata’ e ‘Williams’ 
provenientes de áreas comercial e experimental em Limoeiro do Norte, Ceará. 
As frutas foram caracterizadas fisicamente quanto à coloração, peso total, 
rendimento, dimensões e firmeza. As análises físico-químicas e químicas foram: 
acidez titulável (AT), açúcares solúveis totais (AST), pH, sólidos solúveis (SS), 
relação SS/AT, vitamina C (VC), pectina total (PT) e solúvel (PS), amido, 
polifenóis extraíveis totais (PET) e atividade antioxidante total (AAT) pelo método 
ß-caroteno/ácido linoléico nas concentrações de 150, 100, 50 e 10 g/L. O peso 
médio dos frutos variou de 123,02 g a 210,73 g, com média geral 168,0 g. Os SS 
variaram de  18,97° Brix para frutos da cultivar ‘Pacovan Ken’ até a 21,64° Brix 
para a cultivar ‘Maçã’. O teor de vitamina C foi 14,36 mg/100 g. Os valores de 
PET variaram de 1,76 mg/100g a 3,22 mg/100g. Com relação à AAT, as 
bananas das cultivares ‘Maçã’, ‘Apodi’ e ‘Pacovan Ken’ apresentaram para a 
concentração de 150 g/L valores de inibição de oxidação de 86,25%, 86,92% e 
86,98% respectivamente. Dentre os materiais avaliados a cultivar ‘Maçã’ 
apresentou alto rendimento de polpa, sólidos solúveis e pectina total. Já a 
‘Pacovan Apodi’ destacou-se entre as cultivares avaliadas apresentando os 
maiores teores de vitamina C, polifenóis e atividade antioxidante total. 
 
Palavras-chave: Propriedades funcionais, saúde, frutas. 
 
Agradecimentos: CNPq, CAPES, FUNDECI/BNB e UE (INCO-CT 2005-015279). 




