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RESUMO 

A banana colhida, mesmo próximo ao seu completo desenvolvimento fisiológico, amadurece, muitas vezes, de 
forma desuniforme. Para homogeneizar o lote e proporcionar um amadurecimento mais rápido dos frutos utiliza-
se o processo denominado climatização. Portanto, o objetivo deste trabalho foi acelerar o processo de maturação 
da banana utilizando diferentes concentrações de etileno. Foram utilizados frutos de 3 cultivars Grand Naine(AAA), 
Pacovan(AAB) Prata Anã(AAB) e dois genótipos promissores SH3640(AAAB) e PV42-68(AAAB) para climatização 
dos frutos. O delineamento estatístico utilizado, foi inteiramente casualizado 5x2, considerando-se as  3 cultivares 
e os 2 genótipos e dois níveis da mistura 0,75% e 1,5% (95% de nitrogênio e 5% de etileno – etil -5), totalizando 
10 tratamentos, com três repetições. Após análise de variância, aplicou-se o teste de médias (LSD) ao nível de 
5%. Pelos resultados obtidos observou-se que a cultivar Grand Naine foi a que demorou mais tempo para atingir a 
coloração amarela com a aplicação do etil-5, necessitando de 7 dias com a aplicação de 0,75% e 6 dias com 
aplicação a 1,50%. A cultivar PV 4268 necessitou de 6 dias para ambos os tratamentos. Verificou-se que tanto na 
‘Pacovan’ como na ‘Prata Anã’ o processo de amarelecimento foi mais rápido quanto comparado com as demais. 
Ocorreram muitas variações nas características físico-químicas analisadas, possivelmente devido a forma subjetiva 
de avaliação do amadurecimento após a climatização (cor da casca). De uma forma geral, a ‘Grand Naine’ 
apresentou uma maior perda de massa e relação polpa casca; maior firmeza foi observada na ‘Pacovan’ e ‘Prata 
Anã’ e maior acidez na ‘Pacovan’, após a climatização os frutos.  
 

CONTROLLED RIPENING OF DIFFERENTS CULTIVARS OF BANANA 
 
Key words: Musa spp. ; controlled maturation; chemical composition. 

 
ABSTRACT 

The banana harvested close to its complete physiologic mature stage ripe, a lot of times, with non-uniform 
appearance. However, to homogenize the lot and to provide a faster ripening of the fruits the commercial process 
used is called maturation. The objective of this work was increasing the maturation process of banana using 
different ethylene concentrations. Fruits of three varieties were used: Grand Naine (AAA), Pacovan (AAB), Prata 
Anã and two promising genotypes SH3640 (AAAB) and PV4268 (AAAB) for maturation process. All data were 
treated by analysis of variance considering the five cultivars and two levels of ethylene mixture (0,75% and 1,5%) 
with 95% of nitrogen and 5% of ethylene (ethyl-5), performing ten treatments with three replicates. The variance 
analysis was accomplished and LSD average test was applied at the level of 5%. In the obtained results it can be 
observed that only Grand Naine cultivar delayed more time to reach the yellow color with the etil-5 applied, 
needing 7 days with applied of 0,75% and 6 days with applied of 1,5%. For cultivar PV4268 6 days were needed 
for both treatments. It was verified that even Pacovan as the Prata Anã the increase peel yellowing process was 
faster as compared with the others used. Many variations in the physical-chemistry characteristics happened, 
notable device the subjective form of the ripening evaluation after the maturation process (peel color changes). 
But in general, Grand Naine showed higher weight loss and pulp to peel ratio. Higher firmness was also observed 
in Pacovan and Prata Anã and higher total titrable acidity in Pacovan. 
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INTRODUÇÃO 

A banana é colhida próximo ao seu 
completo desenvolvimento fisiológico e o 
amadurecimento natural, normalmente 
acontece de forma desuniforme. Porém, para 
homogeneizar o lote e proporcionar um 
amadurecimento mais rápido dos frutos utiliza- 
se o processo denominado climatização. A 
maturação controlada consiste em colocar os 
frutos em câmaras hermeticamente fechadas a 
fim de promover o amadurecimento, através 
da introdução de gases ativadores de 
maturação. 

Diversos são os gases utilizados para 
ativar a maturação, mas é importante 
mencionar que os mesmos não participam das 
reações químicas que processam no interior da 
fruta. Entre os principais, destaca-se  o etileno 
e o acetileno ( Bleinroth, 1992).  

A instalação de câmaras de 
amadurecimento, com aplicação de gases 
ativadores de maturação, em conjunto com a 
redução da temperatura a níveis de 12 a 18oC, 
é uma prática das cooperativas, grandes 
produtores e das próprias centrais de 
abastecimento. Nesses casos, o 
amadurecimento de bananas tem sido 
realizado como operação de rotina. Este 
amadurecimento pode ser rápido, normal ou 
lento, dependendo das condições utilizadas nas 
câmaras (temperatura), do estádio de 
maturação da fruta e da própria cultivar.  

A aplicação do etileno acelera a taxa 
respiratória da banana, causando sua rápida 
maturação quando, então, o amido é 
convertido em açúcares e na casca a clorofila é 
degradada. O efeito deste gás é somente 
constatado na fase pré-climatérica, sendo que 
depois de iniciada a ascensão climatérica, não 
tem mais ação sobre a fruta. Quando a 
quantidade de etileno for insuficiente, o 
processo de maturação dar-se-á lentamente e 
as extremidades da fruta permanecerão verdes 
(pontas verdes) (Botrel et al., 2001). 

As bananas amadurecidas em câmaras 
com controle de temperatura têm o processo 
de conversão de amido lento e completo. Em 
câmaras sem controle de temperatura, esta 
conversão é parcial e o fruto permanecerá 
ácido, com baixa digestibilidade.  O tempo em 
que os frutos permanecerão nas câmaras 

dependerá de seu estádio de maturação e das 
diferentes condições às quais eles serão; 
subseqüentemente, submetidos. As 
temperaturas utilizadas para a climatização 
podem variar de acordo com a variedade, 
sendo a temperatura ideal para bananas do 
subgrupo Cavendish de 18oC e para bananas 
do subgrupo Prata e da FHIA-01 em torno de  
16oC (Lichtemberg, 1999).  

A banana climatizada completará o seu 
amadurecimento lentamente, uma vez retirada 
com as extremidades verdes, o que 
possibilitará um tempo suficiente para a sua 
comercialização.  

O objetivo deste trabalho foi acelerar o 
processo de maturação de diferentes cultivares 
e genótipos de  banana utilizando-se duas  
concentrações de etileno em temperatura 
controlada, com acompanhamento das 
transformações químicas no momento em que 
a casca do fruto apresentou-se totalmente 
amarela. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

Utilizou-se frutos de 3 cultivares de 
banana Grande Naine(AAA), Pacovan(AAB) 
Prata Anã(AAB) e dois genótipos promissores 
SH3640(AAAB) e PV42-68(AAAB), colhidos no 
campo experimental da Embrapa Mandioca e 
Fruticultura em Cruz das Almas – Ba, e 
encaminhados sob condições de refrigeração 
no mesmo dia por via área à Planta Piloto de 
Fisiologia Pós-colheita da Embrapa 
Agroindústria de Alimentos. Em seguida os 
frutos foram submetidos ao processo de 
climatização. Para tanto utilizou-se 
microcâmaras, com volume de 146 litros, 
conectadas por tubulações plásticas ao 
equipamento de controle automático de 
pressões parciais de gases, localizado dentro 
de uma câmara de refrigeração. Após a 
colocação das amostras de bananas nas 
microcâmaras estas foram fechadas 
hermeticamente e injetados uma mistura de 
etil 5 ( 95% de nitrogênio e 5% de etileno)  a 
0,75 e 1,5 %. A temperatura no interior da 
câmara foi de 18o C .  

Após 24 horas, as microcâmaras foram 
abertas e elevada a temperatura da câmara 
para 21o C, a fim de propiciar o 
amadurecimento dos frutos. As avaliações 
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foram feitas quando os frutos se encontravam 
no estádio de  maturação 6 (totalmente 
amarela). 

Foram avaliadas as variáveis perda de 
massa, relação polpa/casca, firmeza, acidez 
titulável total, pH, sólidos solúveis totais. 
Também foram computados, em dias, o tempo 
gasto para que os frutos atingissem o estádio 6 
de maturação, quando foram efetuada as 
avaliações.  

O delineamento estatístico foi  
inteiramente casualizado 5 x 2, considerando-
se como fatores, os cinco tipos diferentes de 
frutos (3 cultivares e 2 genótipos)  e dois níveis 
de etil-5 (0,75 e 1,5 %), totalizando-se 10 
tratamentos, com três repetições.  Realizou-se 
a análise de variância e aplicou-se o teste de 
médias (LSD) ao nível de 5%. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Observou-se que os conteúdos de 
clorofila foram diminuindo durante a 
maturação, até atingir estádio de  maturação 6 
(totalmente amarela) de forma diferenciada 
para as respectivas cultivares e genótipos 
(Figura 1). A cultivar Grand Naine foi a que 
demorou mais tempo para amadurecer com a  
aplicação do etil-5, uma vez que seu 
amadurecimento se deu após 7 dias para 
0,75% e 6 dias para 1,50%. A PV 4268 
necessitou de 6 dias para ambos os 
tratamentos. Verificou-se que tanto a Pacovan 
como a Prata Anã amadureceram mais rápido, 
indicando que o etil-5 desencadeou mais 
rápido o processo de maturação. Interessante 
também foi o comportamento do genótipo 
SH3640, uma vez que os frutos tratados com 
1,50% de etil-5 amadureceram mais 
lentamente que aqueles que foram tratados 
com 0,75% de etil-5. Neste caso, pressupõe-se 
que estes últimos, estavam mais desenvolvidos 
fisiologicamente que os tratados com 1,5% da 
mistura. Medina e Silva(1998) também 
verificaram maior tempo de amadurecimento 
para a ‘Grand Naine’. 

Para perda de massa pode-se observar 
na Figura 2, que de uma maneira geral, a 
cultivar Prata Anã foi a que apresentou menor 
percentual de perda de massa, seguido da 
SH3640. Importante observar na Figura 2 que 
com exceção da cultivar Pacovan, todas as 

demais cultivares tiveram maiores percentuais 
de perda para a aplicação de 1,5% de etil-5, 
sobressaindo-se ‘Grand Naine’ com cerca de 
10,25%. Cada espécie ou cultivar tem por 
natureza um ritmo característico de 
transpiração em condições normais e, 
consequentemente quanto maior a 
transpiração maior perda  de massa (Wills, 
1998). Neste trabalho, observou-se que 
somente houve diferença significativa para a 
cultivar Grand Naine, sobretudo quando se 
utilizou a maior concentração de etileno, as 
demais cultivars não apresentaram diferenças 
significativas para perda de massa.  

 

Figura 1 – Tempo gasto para o completo 
amarelecimento da casca de frutos de diferentes 
cultivares e genótipos de bananeira. 
 

 
Figura 2 – Perda de massa de frutos de diferentes 
cultivares e genótipos de bananeira. 
 

Os resultados da relação polpa/casca 
(Figura 3) indicam que a ‘Grand Naine’ 
apresentou valor significativamente superior 
que as demais. A ‘PV 4268’ apresentou uma 
relação polpa/casca significativamente menor 
que as demais, demonstrando assim que este 
fruto apresentava-se mais verde.  

Observou-se também que não houve 
um efeito das diferentes concentrações de etil-
5 sobre a relação polpa/casca(Figura 3). Maior 
relação polpa/casca indica fruto mais maduro 
que se infere em maior quantidade da parte 
comestível (Marriot, 1980). A ‘Grand Naine’ 
apesar de ter exigido um maior tempo para 
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atingir o grau de coloração 6, isto aconteceu 
de forma mais plena, pois coincidiu com maior 
relação polpa/casca. 

 

Figura 3 – Relação Polpa/Casca de frutos de 
diferentes cultivares e genótipos de banananeira. 

 
 Os resultados de firmeza (Figura 4) 
foram muito variáveis, aparentemente não se 
observou um efeito consistente nos diferentes 
tratamentos (níveis de etil - 5). Parece que 
cada cultivar responde de uma forma diferente 
à dose utilizada na climatização. Observou-se 
que  PV4268 e Grand Naine foram as que 
apresentaram menor firmeza. As demais 
apresentaram valores cerca de 57% 
superiores, com exceção da SH3640, que 
demonstrou maior firmeza a 1,5% de etil. Por 
outro lado, as cultivares Prata e Pacovan 
apresentaram-se mais firmes, representando 
um diferencial, conferindo maior resistência ao 
transporte e armazenamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4 – Firmeza da polpa em de frutos de 
diferentes cultivares e genótipos de bananeira. 
 
 A  ‘Pacovan’ climatizada com a 
concentração de 0,75% de etil-5 foi a que 
apresentou maior valor de acidez, indicando 
assim uma maximização da formação dos 
ácidos orgânicos do fruto. Entretanto, a mesma 
cultivar climatizada com 1,5% de etil-5 obteve 

menor  teor deste constituinte. A cultivar 
SH3640 apresentou valores de acidez muito 
próximos para ambas as concentrações de etil-
5. As cultivars PV4268, Grand Naine e Prata 
Anã apresentaram valores mais elevados de 
acidez para os frutos climatizados com 1,5% 
de etil-5, sendo que nas duas primeiras 
cultivares os valores foram cerca de 24% 
superiores e na Prata Anã foi de 53% mais 
elevado do que aqueles climatizados com 
0,75% de etil-5 (Figura 5). É importante 
ressaltar que a banana é um dos poucos frutos 
em que a acidez eleva durante a maturação, 
diminuindo ligeiramente até o amadurecimento 
total do fruto (Bleinroth, 1985). Neste trabalho, 
os resultados indicaram que a ‘Pacovan’ foi a 
única que apresentou maior acidez quando 
tratada com 0,75 %, com posterior redução na 
concentração mais elevada.  
 

Figura 5 – Teor de Acidez em diferentes cultivares 
de banana 
 
 Quanto ao pH (Figura 6) a ‘Grand 
Naine’ teve um valor mais elevado, seguido da 
PV4268. Esses resultados corroboram com os 
de acidez, uma vez que estes frutos, foram as 
que apresentaram os teores mais baixos de 
acidez, com exceção da ‘Prata Anã’, que 
apresentou um valor de pH semelhante aos da 
Pacovan e da SH3640. 

 
Figura 6 – pH em diferentes cultivares de banana 
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 Pode-se observar que  a ‘Grand Naine 
’foi a que apresentou maior teor de sólidos 
solúveis totais sem diferença estatística entre 
as duas concentrações de etil-5 (Figura 7). A 
‘SH 3640’, ‘PV 4268’ e a ‘Prata’ apresentaram 
menores teores de sólidos solúveis quando se 
aplicou 1,5% de etil 5  coincidindo com a ‘PV 
4268’ e a ‘Prata’ com maiores teores de acidez, 
indicando que o amarelecimento da casca 
muitas vezes não revela o amadurecimento 
real da polpa. 
 

Figura 7 – Teor de Sólidos Solúveis em diferentes 
cultivares de banana 
 

Entende-se que as variações 
apresentadas neste trabalho, seja  devido, a 
forma subjetiva de avaliação do 
amadurecimento após a climatização (cor da 
casca). De acordo com Bleinroth (1985) os 
gases utilizados na climatização de bananas 
não participam das reações químicas que se 
processam no interior da fruta, o que foi 
constatado também neste trabalho. 
 

CONCLUSÕES  

A ‘Pacovan’  e ‘Prata Anã’  foram as 
cultivares que atingiram o estádio 6 de 
maturação mais rápido e a ‘Grand Naine foi a 
que demorou mais tempo. 

Os resultados dos parâmetros físico - 
químicos e químicos mostram que a 
degradação da clorofila da casca não indica a 
real maturação da polpa do fruto, mas serve 
como um atrativo para o consumidor, no 
momento da comercialização. 

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

AOAC. Official methods of analysis of the 
Association of Agricultural Chemists. 

17.ed. Gaithersburg, MD: AOAC 
International, 2000.2v. 

Botrel, N.; Freitas - Silva, O.F.; Bittencourt, 
A.M. Procedimentos Pós-Colheita. In: 
Matsuura, F.C.A.U.; Folegatti, M.I.S. 
Banana. Pós-colheita. Brasília: Embrapa 
Informação Tecnológica, 2001. 71p. 
(Frutas do Brasil; 16).  

Bleinroth, E. W., Sigrist, J.M.M., Ardito, E.F.G., 
Castro,J.V. De, Spagnol, W.A., Neves 
Filho, L.C. Tecnologia pós-colheita de 
frutas tropicais. 2ª ed. Campinas: ITAL, 
1992. 203p (Manual Técnico, 9). 

Bleinroth, E. W. Matéria Prima In: Instituto De 
Tecnologia De Alimentos. Banana: 
cultura, matéria prima, processamento e 
aspectos econômicos. 2. ed. Campinas, 
1985. cap. 2, p. 133-196. 

Carvalho, H. A. De; Chitarrra, M. I.; Carvalho, 
H. S. De, Chitarra, A. B., Carvalho, V. D. 
De. Banana ‘ Prata’ amadurecida sob 
umidade relativa elevada. I. Perda de 
peso, relação polpa/casca, coloração  e 
respiração dos frutos. Pesquisa 
Agropecuária Brasileira, Brasília, v.23, n. 
12, p. 1331-1338, dez.1988. 

Kader, A.A.  Postharvest Tecnology of 
Horticultural Crops.  California: University 
California. 1992. 296p. 

Lichtemberg, L. A. Colheita e pós-colheita da 
banana. Banana: Produção, colheita e 
Pós-colheita. Informe Agropecuário, Belo 
Horizonte, v. 20, n. 196, p. 73-90, 1999. 

Marriott, Y. Bananas – Physiology and 
biochemistry of storage and ripening for 
optimum quality. Critical Review on Food 
Science Nutrition., 13: 41-88, 1980. 

Medina, V.M.; Silva, S. De O.,Cerqueira, R.C. 
Evaluación de las características de la 
maduracion poscosecha de genotipos de 
banano: In: Reunion Acorbat, 13, 
Guayaquil, Ecuador, 1998. Guayaquil, 
Ecuador: Conaban, 1998. p.167-178. Ed. 
Hidalgo Arizege. 

Wills, R.B.H.; Mcglasson,  W.B.; Graham, D.; 
Lee, T.H.; Hall, E.G. Postharvest: an 
introduction to the physiology and 
handling of fruit and vegetables. 4. ed.  
Australia. 1998. 262p. 

 

 

aba
ab ab

bc ab
a

c

ab
bc

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Pacovan SH 3640 PV 4268 Grand
Naine

Prata
Anã

Cultivares

So
líd

os
 s

ol
úv

ei
s 

(°
B

rix
) 0,75% etil-5

1,5% etil-5


