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RESUMO 

 

A banana é a segunda fruta mais produzida no Brasil. A boa aceitação da banana deve-se aos 

seus aspectos sensoriais e nutricionais. A ausência de suco e de sementes duras na polpa, além 

de sua disponibilidade durante todo o ano, também contribuem para a sua aceitação. 

Atualmente, existe uma maior preocupação por parte do consumidor em adquirir produtos 

processados saudáveis e convenientes. O processamento apresenta-se como alternativa para o 

aproveitamento dos frutos excedentes representando uma forma de aumentar a vida de 

prateleira e agregar valor ao produto. Dentre os diversos derivados, destaca-se o néctar de 

frutas. O mercado brasileiro de sucos e néctares prontos para beber está em franca expansão, 

acompanhando a tendência mundial de consumo de bebidas saudáveis e convenientes. Neste 

trabalho, avaliou-se o impacto da adição de enzimas comerciais sobre as características da 

polpa de banana Prata Anã, visando reduzir sua consistência e, assim possibilitar a 

industrialização de um néctar. Foram utilizados 75 µL das preparações enzimáticas 

comerciais: AMG 300L, Celluclast 1,5L, Pectinex XXL, isoladamente e em associação. A 

eficiência da maceração enzimática da polpa de banana foi avaliada em função da análise de 

consistência, do teor de grupos redutores totais (GRT), da acidez titulável (AT) e da 

quantificação dos sólidos solúveis (SS). A adição de enzimas de maceração à polpa de banana 

desempenhou importante papel no aumento da concentração de açúcares e na diminuição da 

viscosidade. A avaliação sensorial dos néctares, elaborados a partir da polpa macerada, 

revelou que as amostras foram bem aceitas, com médias situadas em torno da moda 6 (gostei 

pouco).  

 

Palavras-chave: Prata Anã. Enzimas comerciais. Néctar de banana. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Banana is the second most widely produced fruit in Brazil. The popularity of the banana is 

due to their nutritional and sensory aspects. The absence of hard seeds and juice in the pulp, 

and their availability throughout the year, also contribute to its acceptance. Currently, there is 

a greater concern for the consumers to purchase processed products with sensory 

characteristics close to fresh food, which has motivated the use of tropical fruits similar.The 

processing is presented as an alternative to the use of surplus fruit representing a way to 

increase the shelf life and add value to the product. Among the various fruit similar, highlight 

the nectar. The Brazilian market for juices and nectars ready to drink is booming, following 

the global trend of consumption beverages and convenienthealthy. In this study, we evaluated 

the impact of the addition of commercial enzymes on the characteristics of banana puree 

Silver Dwarf, aiming to reduce its consistency and thus enable the industrialization of nectar. 

It used of 75 µL of commercial enzyme preparations: AMG 300L, Celluclast 1.5 L, XXL 

Pectinex, singly and in combination. The efficiency of enzymatic maceration of banana pulp 

was assessed in terms of consistency analysis, the total content of reducing groups (GRT), 

titratable acidity (TA) and quantification of soluble solids (SS). The addition of enzymes to 

the pulp maceration of bananas played a major role in increasing the sugar concentration and 

decreased viscosity. The evaluation of nectars, made from the pulp macerated, revealed that 

the samples were well accepted, with averages situated around the mode 6 (like slightly). 

 

Keywords: Silver Dwarf. Commercial enzymes.Banana nectar. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A cultura da bananeira assume grande importância econômica e social em 

todo o mundo, sendo cultivada em mais de 80 países tropicais, principalmente por 

pequenos agricultores. O Brasil é o quinto produtor mundial, tendo produzido 7 milhões 

de toneladas de banana em 2010, em uma área aproximada de 487 mil hectares (FAO, 

2011). 

 No país, a Região Nordeste se destaca como a maior produtora, com 40 % 

da produção nacional. Em 2010, a área colhida e a produção total na Região Nordeste, 

foram de 203.112 hectares e 2,7 milhões de toneladas, respectivamente (IBGE, 2011). 

Estes números demonstram a importância desta cultura na geração direta e indireta de 

empregos, sendo responsável pela renda de milhões de famílias brasileiras.  

Embora exista um número expressivo de variedades de banana, poucas 

cultivares possuempotencial agronômico para a comercialização. Dentre as principais 

cultivares comercializadas no país destaca-se a Prata Anã(GASPAROTTO et al., 2003). 

A boa aceitação da banana deve-se aos seus aspectos sensoriais e 

nutricionais. A casca da banana constitui-se em uma “embalagem”individual, de fácil 

remoção, higiênica e, portanto, prática e conveniente.A ausência de suco e de sementes 

duras na polpa, além de sua disponibilidade durante todo o ano, também contribuem 

para a sua aceitação (LICHTEMBERG, 1999). 

A importância de uma dieta baseada em frutas, a variedade de sabores e 

aromas, o valor nutricional e a tendênciacada vez maior do consumidor em adquirir 

produtosprocessadoscom características sensoriais próximas a dos alimentosin 

naturatem motivado o consumo dos derivadosde frutas tropicais como a banana 

(JAIGOBIND, AMARAL e JAISINGH, 2007). 

O processamento da banana apresenta-se como alternativapara o 

aproveitamento dos frutos excedentes ouforados padrões exigidos pelo mercado, 

possibilitando areduçãode perdas pós-colheita e representando uma formadeaumentar a 

vida de prateleira e agregar valor ao produto.Segundo Folegatti e Matsuura (2001), entre 

os diversos derivadosdestaca-se o purê de banana, produto de boa 

qualidadeutilizadocomo matéria-prima para diversos outros produtostaiscomo: néctares, 

doces em massa, geleias e sorvetes, o que mostraagrande versatilidade e apreço desta 

fruta. 
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O consumo de sucos de frutas processadas tem aumentado no Brasil e no 

mundo, motivado pela falta de tempo da população em preparar o suco das frutas in 

natura, pela praticidade oferecida pelos produtos, pela substituição do consumo de 

refrigerantes, devido ao seu baixo valor nutritivo, e pela preocupação no consumo de 

alimentos mais saudáveis (MORZELLE et al., 2009). 

O néctar de banana é uma bebida nutritiva, sendo composto de carboidratos, 

minerais, como o potássio, cálcio, fósforo, ferro e vitaminas A, B1, B2 e C 

(Kyamuhangire et al., 2002).Este produto écomumente encontrado nos mercados 

europeu,norte-americano e argentino, não estando disponível, entretanto, no mercado 

interno brasileiro (CARDOSO et al., 1999).O processamento de sucos e néctares de 

banana apresenta alguns inconvenientes, como elevada viscosidade, dificuldade de 

extração do suco e o escurecimento provocado por enzimas naturalmente presentes 

neste fruto (BYARUAGABA-BAZIRAKE et al., 2012 ). 

A utilização de enzimas comerciais nas indústrias processadoras de sucos de 

frutas facilita a liberação e aumenta o rendimento dos sucos. A adição de enzimas 

pectinolíticas comerciais à polpa das frutas promove a degradação e a solubilização de 

alguns constituintes da parede celular (pectina, hemicelulose e alguns materiais 

celulósicos) reduzindo a viscosidade e a turbidez dos sucos produzidos a partir dessas 

polpas (BASTOS et al., 2002).A obtenção de suco clarificado de banana tem sidoobjeto 

de estudo,há alguns anos, por diversos pesquisadores(DUPAIGNE, 1974; JALEELet 

al., 1978, 1979; MUNYANGANIZI e COPPENS, 1974; SREEKANTIAH, 1975; 

TOCCHINI eLARA,1977; YU eWU, 1987; SIMSe BATES, 1994; BYARUAGABA-

BAZIRAKE, VAN RANSBURG, KYAMUHANGIRE, 2012). Essesautores têm 

proposto o emprego de complexosenzimáticos clarificantes (complexos procedentes 

dediferentes fabricantes) em diversas concentrações paraobtê-lo, associado a 

tratamentos térmicos, tempos etemperaturas de hidrólise variados. 

Neste trabalho, avaliaremos o efeito da adição de enzimas de maceração 

sobre a polpa de banana Prata Anã visando o desenvolvimento de um néctar com boa 

aceitação sensorial. 
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2OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

 

Avaliar o efeito da maceração enzimática no processamento da polpa de 

banana Prata Anã para o desenvolvimento de um néctar. 

 

2.2 Específicos 

 

� Obter a polpa de banana Prata-Anã a partir da fruta in natura. 

� Caracterizar a polpa de banana Prata-Anã obtida através de análises químicas e 

físicas. 

� Caracterizar os complexos enzimáticos empregados na maceração da polpa de 

banana, a saber: AMG 300L, Pectinex XXL, Celluclast 1,5L. 

� Definir os parâmetros ideais de maceração, tais como: concentração, tipo de 

enzima e tempo de incubação. 

� Produzir um néctar a partir da polpa de banana macerada enzimaticamente e não 

macerada. 

� Avaliar sensorialmente o néctar obtido a partir da polpa tratada e não tratada 

enzimaticamente. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 A Banana 

 

A banana (Musa spp.) é uma dos frutos mais consumidos no mundo, sendo 

cultivado na maioria dos países tropicais.  

Conforme a sistemática botânica de classificação hierárquica, as bananeiras 

produtoras de frutos comestíveis são plantas da classe das Monocotiledôneas, ordem 

Scitaminales, família Musaceae. 

A maioria das cultivares de bananeira originou-se do Continente Asiático, 

embora existam centros secundários de origem na África Oriental e nas ilhas do 

Pacífico, além de um importante centro de diversidade na África Ocidental (ALVES et 

al., 1999). 

A bananeira é uma planta tipicamente tropical que exige calor constante e 

precipitações bem distribuídas e elevada umidade para o seu bom desenvolvimento e 

produção. O Brasil apresenta condições favoráveis ao cultivo dessa fruteira em quase 

toda a sua área territorial, destacando-se as regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, parte 

da região Sudeste e alguns microclimas da região Sul (ALVES et al., 1999). 

Embora exista um número expressivo de variedades de bananeira no Brasil, 

quando se consideram aspectos como preferência dos consumidores, produtividade, 

tolerância a pragas e doenças, resistência à seca, porte e resistência ao frio, restam 

poucas cultivares com potencial agronômico para serem usadas comercialmente. As 

cultivares mais difundidas no Brasil são: Prata, Pacovan, Prata Anã, Mysore, Terra e 

D’Angola, Nanica e Grande Naine, utilizadas principalmente para exportação 

(BORGES et al., 1997). 

A cultivar Prata Anã pertencente ao grupo genômico AAB, também pode 

ser denominada de ‘Enxerto’, ‘Prata de Santa Catarina’, ‘Prata Rio’, ‘Caiena’ e 

‘Catarina’. Apresenta pseudocaule vigoroso de cor verde-clara, brilhante, com poucas 

manchas escuras próximas à roseta foliar. A coloração do pecíolo e da nervura principal 

é também verde-clara brilhante. A roseta foliar é mais compacta. As pencas são juntas e 

os frutos mais curtos e mais roliços que os da ‘Prata’, com pontas em formato de 

gargalo. A ráquis é coberta por flores masculinas e por brácteas e o “coração”é bastante 
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desenvolvido. Apresenta bom potencial de produtividade sob condições de irrigação, é 

tolerante ao frio e dispensa o escoramento (BORGES et al., 1997). 

. 

O Brasil é um importante produtor e consumidor mundial de frutas.A 

banana ocupa o segundo lugar dentre as frutíferas cultivadas no Brasil, após os cítricos. 

A produção brasileira de banana é particular no sentido de sua distribuição espacial, 

estando presente em todos os estados e ocupando em alguns elevada importância social 

e econômica. À banana cabe papel fundamental como importante fonte de alimentação, 

fixadora de mão-de-obra no meio rural e geradora de divisas no país (FAO, 2011). 

Apesar de as frutas não terem grande significado como fontes de proteínas e 

calorias, a sua participação na dieta alimentar é de fundamental importância, devido ao 

fato de serem supridoras de vitaminas e minerais. A banana está incorporada à 

alimentação de milhões de brasileiros, sendo consumida principalmente sob a forma in 

natura(ALVES et al., 1999).Do total de bananas produzido no Brasil, 40% é perdido 

somente na fase pós-colheita (EMBRAPA, 2009).A principal causa dessa perda é a falta 

de cuidados durante a comercialização. Assim, a industrialização como suporte à 

agricultura faz-se necessária não só para o aproveitamento dos excedentes de produção, 

mas também para a diversificação de produtos e como alternativa de conservação da 

banana. Na industrialização da banana podem ser obtidos vários produtos, dentre os 

quais: purê, fruta em calda, produtos desidratados (passa liofilizada, farinha, flocos), 

chips, doces diversos, produtos fermentados e o néctar(FOLEGATTI e MATSUURA, 

2004). 

 

3.2Néctares 

 

3.2.1Legislação 

 

A lei nº 8918 de 14 de julho de 1994 dispõe sobre a padronização, a 

classificação, o registro, a inspeção, a produção e a fiscalização de bebidas. Assim, 

segundo a Legislação Brasileira, existem cinco tipos de bebidas de frutas: suco, polpa 

de fruta, suco tropical, refresco e néctar.  

Suco é a bebida não fermentada, não concentrada e não diluída, destinada ao 

consumo, obtida da fruta madura e sã, ou parte do vegetal de origem, por processamento 
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tecnológico adequado, submetida a tratamento que assegure sua apresentação e 

conservação até o momento do consumo (BRASIL, 1994). 

Polpa de fruta é o produto não fermentado, não concentrado, não diluído, 

obtido de frutos polposos, através de processo tecnológico adequado, com um teor 

mínimo de sólidos totais, proveniente da parte comestível do fruto (BRASIL, 1994). 

Suco tropical é o produto obtido pela dissolução, em água potável, da polpa 

de fruta polposa de origem tropical, não fermentado, de cor, aroma e sabor 

característicos da fruta, através de processo tecnológico adequado, submetido a 

tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o momento do consumo 

(BRASIL, 1994). 

Refresco ou bebida de fruta ou de vegetal é a bebida não gaseificada, não 

fermentada, obtida pela diluição, em água potável, do suco de fruta, polpa ou extrato 

vegetal de sua origem, com ou sem açúcar (BRASIL, 1994). 

Néctar é a bebida não fermentada, obtidada dissolução em água potável da 

parte comestível do vegetal e açúcares ou de extratos vegetais e açúcares, podendo ou 

não ser adicionada de ácidos, e destinada ao consumo direto (BRASIL, 1994). 

A instrução normativa nº12 de 04 de setembro de2003 (BRASIL, 2003) 

aprova os Regulamentos Técnicos para fixação dos Padrões de Identidade e Qualidade 

dos sucos tropicais e néctares. Segundo este regulamento, os néctares podem ser obtidos 

a partir da diluição de sucos ou polpas de frutas de quaisquer origens, sejam tropicais ou 

não. Como cada tipo de fruto possui características próprias como acidez e intensidade 

de sabor, a Legislação prevê concentrações mínimas de suco ou de polpa específicas 

para néctares de algumas frutas. Para a banana, o morango e alguns outros frutos não 

foram estabelecidos padrões específicos, dessa forma, a Legislação determina que seja 

adicionado no mínimo 30% da respectiva polpa; para aqueles frutos com acidez ou 

conteúdo de polpa muito elevados ou sabor muito forte, o conteúdo de polpa não deve 

ser inferior a 20% em percentual mássico. Vale ressaltar que não é permitida a 

associação de açúcar e edulcorantes hipocalóricos e não-hipocalóricos em quaisquer 

bebidas no Brasil. 

 

 

 

 



3.2.2 Processo de elaboração de néctares

 

O processo de elaboração de néctares é simplificado, consiste na mistura de 

ingredientes e na pasteurização do 

 

Figura 1 – Fluxograma simplificado do processamento de néctares para armazenamento à temperatura 
ambiente. Fonte: Adaptado de SOUZA

 

O processamento inicia com a seleção das matérias

do produto. A água é o componente majoritário do néctar, seguido 

fruta. Geralmente, a indústria utiliza sucos ou polpas concentrados, devido às vantagens 

inerentes a estes produtos. Em alguns produtos, tais como o néctar de pêssego, por 

exemplo, como Toralles e Vendruscolo (2007) comenta

e o suco de pêssego, o que reduz a viscosidade do produto, mantendo o sabor intenso do 

fruto. Na fabricação do néctar adoçado, pode

composto por sacarose e água, com 30 ºBrix. Nas formulações dietéticas

edulcorantes hipocalóricos e/ou não calóricos, tais como a frutose, aspartame, sucralose, 

acessulfame de potássio, ciclamato de sódio, entre outros, como substitutos do açúcar.
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A Legislação Brasileira não atribui limites máximos de açúcar a ser 

utilizado na formulação de néctares. Maeda et al. (2006) realizando um estudo sobre a 

formulação de um néctar adoçado de camu-camu, concluíram que a formulação que 

apresentou a melhor aceitação sensorial era composta por 17% de polpa e 17,5% de 

açúcar. Mattietto et al. (2007) estudando a aceitabilidade de um néctar misto de cajá e 

umbu, formularam um produto misto em uma proporção de 30:20 (cajá:umbu). Os 

autores determinaram através de um balanço material a quantidade de água e o teor de 

açúcar a ser adicionado ao produto para a obtenção de um néctar de 17 ºBrix. 

A utilização de aditivos é bastante variável entre os diversos néctares 

existentes no mercado. Algumas indústrias optam pela minimização do uso de aditivos, 

utilizando este procedimento como estratégia competitiva, uma vez que atrai os 

consumidores que optam por alimentos “saudáveis”, sem conservantes químicos, 

aromatizantes e corantes artificiais. Outras, por sua vez, utilizam tais aditivos para 

aumentar a vida de prateleira dos produtos e para melhorar alguns parâmetros sensoriais 

do néctar, tais como cor, aroma e sabor. Segundo Toralles e Vendruscolo (2007), o pH 

do néctar deve ser inferior a 3,9 e, assim, caso seja necessário adiciona-se ácido cítrico 

para a correção da acidez. O ácido ascórbico é muitas vezes utilizado para minimizar os 

fenômenos oxidativos que alteram o sabor, o aroma e a cor do néctar. A adição de 

hidrocoloides como goma guar, carragena, xantana e carboximetilcelulose aumentam a 

viscosidade, sendo estes os aditivos mais comumente encontrados em néctares 

(SOUZA, 2009). Podem ser adicionados ainda os conservadores metabissulfito de sódio 

e benzoato de sódio, além de corantes naturais e artificiais e os aromatizantes (SOUZA, 

2008). 

Após a formulação são realizadas as etapas de desaeração e pasteurização 

seguida de envase asséptico. Os néctares são geralmente envasados em embalagens 

Tetra Pak®(Campos et al., 2010) e possuem vida de prateleira média de 10 a 12 meses, 

quando armazenados em temperatura ambiente.  

 

3.2.3 Mercado de néctares no Brasil 

 

A presença brasileira no mercado externo, com a oferta de frutas tropicais e 

de clima temperado durante boa parte do ano, é possível pela extensão territorial do 

país, posição geográfica e condições de clima e solo privilegiadas. A indústria cada vez 



24 

 

 

 

mais consciente desse potencial está se beneficiando desta desenvolvida tecnologia de 

produção de frutas para investir no mercado de sucos prontos para beber. Todo 

essepotencial de crescimento tem incentivado o ingresso de várias empresas neste 

mercado além de motivar as já tradicionais a ampliaremsua participação. Dados do 

Ministérioda Agricultura e Abastecimento demonstram que aexportação de sucos e 

néctares é a quinta atividade do setor de bebidas não alcoólicas e aAssociação das 

Indústrias Processadoras de Frutas Tropicais prevê que as exportações neste setor 

devem crescer ainda mais nos próximos anos (CAMPOS et al., 2010). 

De acordo com a Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de 

Bebidas Não Alcoólicas (ABIR), a produção de sucos e néctares teve aumento 

significativo em todas as regiões do País. O interior de São Paulo foi a região onde o 

volume das bebidas teve maior destaque em 2010, com 127,64 milhões de litros. Logo 

depois, veio a Grande São Paulo, com 113,04 milhões de litros e em terceiro lugar, os 

demais estados da Região Sudeste, com 79,27. O Sul (69,48), Nordeste (41,33), Centro-

Oeste (39,09) e o Norte (11,40), apareceram em seguida, 

respectivamente.Nacionalmente, o volume de sucos e néctares no ano de 2010, foi de 

533,08 milhões de litros, o equivalente a 14,9% a mais que no ano anterior, que 

registrou volume de 463,99 milhões de litros produzidos (ABIR, 2011). 

A região Nordeste apresentou o maior crescimento médio no consumo de 

bebidas não alcoólicas no período compreendido entre 2005 - 2010 em relação às 

demais regiões brasileiras. Os fatores que mais contribuíram para este aumento foram a 

melhoria na qualidade de vida e o aumento da renda das famílias (ABIR, 2011).Em 

2010, foramconsumidos 550 milhões de litros de sucos de todos os sabores no Brasil, 

segundo oInstituto Brasileiro de Frutas (IBRAF, 2011). 

Há uma tendência de contínua expansão do mercado de sucos prontos para 

beber, assim como o de néctares, já que são produtos que atendem as necessidades do 

mundo moderno, pela praticidade que oferecem além de constituírem uma alternativa 

saborosa e nutritiva aos refrigerantes (PIRILLO e SABIO, 2009). 

A produção de sucos de frutas envolve a transformação de tecidos 

sólidos,intactos e organizados em um sistema semifluido de células e fragmentos de 

paredes celularessuspensas em um líquido celular. O suco está contido no vacúolo de 

cada célulaparenquimatosa do tecido comestível da fruta. Para extrair o suco é preciso 

desorganizar ostecidos, obtendo-se a polpa composta de paredes celulares e de líquido 



25 

 

 

 

(SILVA, 1997). O suco resultante das frutas despolpadas é rico em partículas insolúveis 

e em materiaissuspensos constituídos, principalmente, por substâncias pécticas, 

polissacarídeos em geral(como, por exemplo, celulose, hemicelulose e o amido), 

proteínas, taninos, metais emicro-organismos (KASHYAP et al., 2000b). 

Investigações sobre a parede celular vegetal esobre diferentes processos 

industriais que proporcionem um melhor rendimentona produção de sucos com bom 

aspecto e dentro dos padrões de qualidade são necessários. De um ponto de vista 

histórico, existem técnicas distintas que começam com o uso do pilão, passam 

pelasprensas e chegam até as enzimas pectinolíticas e celulolíticas (SILVA, 1997). 

 

3.3 A parede celular dos vegetais 

 

Uma das principais características da célula vegetal é a presença de uma 

fina, porém, muito resistente paredecelular. A parede celular vegetal é formada por uma 

mistura complexa de polissacarídeos e outros compostossecretados pela célula e que são 

dispostos e conectados de uma forma muito bem organizada através de 

ligaçõescovalentes e não-covalentes (FARINAS, 2011). 

Podemos distinguir dois tipos de parede celular vegetal, a primária e a 

secundária. A parede primária édepositada durante o crescimento celular, e deve ser ao 

mesmo tempo mecanicamente estável e suficientementeflexível para permitir a 

expansão das células, evitando sua ruptura(TAIZ; ZIEGER, 2002). Em plantas 

superiores, a parede celular primária épredominantemente composta por água, celulose, 

hemicelulose e pectina, e, em menorextensão estrutural glicoproteínas, ésteres fenólicos, 

covalentemente e ionicamente minerais eenzimas (SILA et al., 2009).Já a parede celular 

secundária édepositada após cessar o crescimento celular e confere estabilidade 

mecânica a planta. A parede secundáriaapresenta compostos de celulose e hemicelulose, 

e que são muitas vezes impregnados de lignina. Além dospolissacarídeos, a parede das 

células vegetais contém centenas de diferentes proteínas (TAIZ; ZIEGER, 2002). 

A estrutura da parede celular vegetal está representada na Figura 2.  
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Figura 2 – A estrutura da parede celular vegetal. Fonte: VIEIRA (2010). 

 

A parede celular vegetal é uma estrutura dinâmica, cuja forma, composição 

epropriedades são constantemente alteradas ao longo da vida celular em resposta 

aocrescimento, diferenciação, ambiente e atividades da célula. Nas células vivas, a 

paredecelular influencia a taxa e a direção do crescimento celular, exercendo uma 

profundainfluência no desenvolvimento e morfologia vegetal. Assim, determina a forma 

da célula, atextura do tecido e a forma final do órgão vegetal.Morfologicamente, a 

parede celular é divida em três regiões distintas: a lamelamédia, a parede primária e a 

parede secundária. A lamela média é a região que une as paredesprimárias de células 

vizinhas. Esta camada intercelular é rica em substâncias pécticasmergulhadas em meio 

aquoso (CARPITA; McCANN, 2000; RAVEN; EVERT; EICHHORN,2001). 

Um dos principais componentes da paredecelular, a celulose, é um 

homopolissacarídeo não-ramificado constituído unicamente por moléculas de 

glicoseunidas entre si por ligações glicosídicas do tipo β-1,4. Duas unidades de glicose 

adjacentes formam uma ligaçãoglicosídica através da eliminação de uma molécula de 

água (Figura 3). Devido à configuração espacial alternada dasligações glicosídicas, a 

unidade de repetição da celulose é a celobiose, um dissacarídeo(FARINAS, 2011). 
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Figura 3 - Moléculas de glicose unidas entre si por ligações glicosídicas do tipo β-1,4, mostrando o 
sistema de numeração dos carbonos e a configuração da ligação glicosídica. Fonte: Adaptado de TAIZ; 
ZIEGER (2002). 

 

A estrutura da celulose apresenta regiões cristalinas altamente ordenadas, 

estabilizadas por ligações de hidrogêniointra e intermoleculares e regiões menos 

ordenadas ou amorfas onde as cadeias apresentam uma orientaçãorandomizada (Figura 

4) (DELMER, 1999). 

 

Figura 4– Estrutura da celulose destacando as regiões cristalinas e amorfas. Fonte: TAIZ; ZIEGER, 

(2002). 

 

As pontes de hidrogênio intra e intermoleculares formadas entre as longas 

cadeias de celulose originam asmicrofibrilas de celulose, que formam um conjunto de 

agregados insolúveis em água (FENGEL; WEGENER, 1989). 

As microfibrilas podem variar em comprimento, largura e grau de 

ordenação. Por exemplo, as microfibrilas deplantas terrestres apresentam entre 5 e 12 

nm de largura, enquanto que as microfibrilas de algas podem chegar a 30nm de largura. 
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As microfibrilas podem ser longas o suficiente (entre 1 a 5 µm) para apresentar regiões 

cristalinas eamorfas (TAIZ; ZIEGER, 2002). 

Em geral, a celulose associa-se à lignina constituindo longas cadeias, muitas 

vezes com numerosas ramificações curtas, de uma ouvárias unidades monossacarídicas, 

que normalmente são diferentes daquelas que constituem acadeia principal 

(WHISTLER, 1993). 

Já as hemiceluloses são heteropolissacarídeos formados por vários resíduos 

de açúcares pentoses (xilose earabinose) e hexoses (glicose, manose e galactose), ácidos 

urônicos e grupos acetila. Esses açúcares estão ligadosentre si, principalmente por 

ligações glicosídicas β-1,4, formando uma estrutura principal composta por um 

tipoespecífico de resíduo, a partir da qual surgem ramificações laterais de cadeias curtas 

de outros compostos. Ashemiceluloses são classificadas de acordo com o açúcar 

predominante na cadeia principal e na ramificação lateral. 

As principais hemiceluloses encontradas em plantas são os xiloglucanos 

(XyG), os glucuronoarabinoxilanos (GAX) eos mananos (MN). Em todos os casos, há 

uma cadeia principal de monossacarídeos de glicose, xilose e manose,respectivamente, 

que pode ser ramificada com diferentes monossacarídeos (Figura 5). Os XyG são os 

maisabundantes, encontrados na maioria das eudicotiledôneas. Os GAXs ocorrem em 

maior proporção em paredescelulares de gramíneas (família Poaceae) e os MN são de 

ampla ocorrência, mas geralmente aparecem em baixaproporção (BUCKERIDGE, 

2010). 

 
Figura 5 - Estrutura típica da hemicelulose mostrando as diferentes ligações e compostos encontrados nas 
ramificações. Fonte: Adaptado de DODD; CANN (2009). 
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Outro biopolímero presente nas plantas, a lignina, pode representar até 25% 

de toda a biomassa lignocelulósicaproduzida no planeta e seu teor nos resíduos vegetais 

pode atingir até 40% do seu peso seco. A lignina estáconcentrada em tecidos 

relacionados com condução de solutos e suporte mecânico e representa um conjunto 

depolímeros amorfos, de alto peso molecular e muitas ligações cruzadas. Possui 

natureza química bem distinta doscarboidratos, sendo caracterizada por uma estrutura 

aromática de natureza predominantemente fenólica. As unidadesmonoméricas 

precursoras da lignina são hidroxilas fenólicas dos alcoóis trans-p-cumarílico, trans-

coniferílico eálcool trans-sinapilico (FENGEL; WEGENER, 1989), cuja representação 

química pode ser observada na Figura 6. 

 

 

 

Figura 6 - Monômeros precursores da lignina (a) álcool trans-para-cumárico, (b) álcool trans-conefírico e 
(c) álcool trans-sinapílico.Fonte: FENGEL; WEGENER (1989). 

 

Substâncias pécticas são macromoléculas glicosídicas de alto peso 

molecular (ALMEIDA; BRANYIK; MORADAS-FERREIRA, 2005; JAYANI; 

SAXENA; GUPTA, 2005). Constituem um complexo coloidal de polissacarídeos 

ácidos, composto de resíduos deácido galacturônico unidos por ligações α-1,4, 

parcialmente esterificados por grupos metiléster e parcial ou completamente 

neutralizadas por uma ou mais bases (íons sódio, potássio ouamônio). Baseado no tipo 

de modificações das ligações da cadeia principal, substânciaspécticas são classificadas 

em protopectinas, ácido péctico, ácido pectínico e pectina (KASHYAP et al., 2000). 

As protopectinas, compostas por unidades de ácidos galacturônicos ligadas 

aocálcio por ligações iônicas de caráter acentuadamente forte, são insolúveis em água e 

A B C 
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estãopresentes nos tecidos vegetais intactos, em condições de hidrólise restrita, 

produzem ácidospectínicos ou pectina (JAYANI; SAXENA; GUPTA, 2005). 

Ácido péctico é uma designação aplicada a substâncias pécticas compostas 

deácido poligalacturônico coloidal, onde os grupos carboxilas estão essencialmente 

livres degrupos metil éster (KASHYAP et al., 2000a) e seus sais são pectatos neutros ou 

ácidos.  

Ácidopectínico é um grupo de compostos contendo ácido poligalacturônico 

coloidal com poucosgrupos metil éster (JAYANI; SAXENA; GUPTA, 2005). 

As pectinas somam cerca de um terço da matéria seca da parede celular 

dedicotiledôneas e muitas monocotiledôneas, onde exercem diferentes funções. A maior 

partedestes polissacarídeos é encontrada na lamela média das paredes celulares vegetais, 

onde sãoimportantes para a adesão célula-célula. Já as pectinas presentes na parede 

celular primáriacontribuem para a retenção de água e formação de geis, que influenciam 

as propriedadesmecânicas da parede celular (CARPITA; McCANN, 2000). 

As pectinas são constituídas principalmente de ácido D-galacturônico eaçúcares neutros, 

tais como L-ramnose, L-arabinose e D-galactose. São organizadas sobforma de cadeia 

principalmente de resíduos de ácido D-galacturônico unidos por ligaçãoglicosídica α,1-

4 formando uma cadeia linear. Os resíduos de ácido galacturônico podemser 

parcialmente esterificados na posição C-6 com metanol, assim como os grupos 

hidroxilasnas posições C-2 e C-3 podem estar parcialmente esterificados com ácido 

acético (YAPO et al., 2006).As pectinas com mais da metade dos grupos carboxilas 

esterificados com ometanol são chamadas de pectinas HM (high-methoxyl pectins), 

frequentemente denominadasapenas "pectinas" e têm poder de geleificação na presença 

de açúcares e ácidos, enquanto queas mesmas, com menos da metade dos grupos 

carboxilas esterificados com o metanol sãochamadas de pectinas LM (low-methoxyl 

pectins) e apresentam geleificação na ausência deaçúcares e na presença de alguns íons 

metálicos, principalmente o cálcio (LANG;DÖRNENBURG, 2000; ORDOÑEZ, 2005; 

SILVA et al., 2005).A estrutura deste polissacarídeo contém 65% de ácido 

galacturônico (GalA) e ébem diversificada, pois consiste em três tipos de frações 

conhecidas como a linearhomogalacturonana (HG) e as ramificadas, 

ramnogalacturonanas (RG). Homogalacturonana(HG) consiste de ligações 1,4 α-D-

GalA com 70 a 80% dos grupos carboxilas esterificadoscom o metanol, enquanto 

ramnogalacturonana I (RGI) consiste no dissacarídeo repetido[→4)-α-D-GalA-(1→2)-
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α-L-Rha-(1→] para que uma variedade de diferentes cadeias degliconas (principalmente 

arabinana e galactana) fiquem presas aos resíduos de ramnose (Rha)em C-4. A 

ramnogalacturonana II (RGII) tem uma cadeia principal de HG com cadeiaslaterais 

complexas unidas aos resíduos de GalA em C-2 e C-3, possui alguns açúcares 

raroscomo fucose, xilose, apiose e ácido acérico, além dos açúcares comuns como 

arabinose,glucose, ácido galacturônico e glucurônico(BUGGENHOUT et al., 2009; 

MARCON, 2004;WILLATS; KNOX; MIKKELSEN, 2006). 

A estrutura convencional da pectina era formada pelas homogalacturonanas, 

comligações simples chamadas de “regiões lisas” (smooth region) e as 

ramnogalacturonanas com ramificações contendo vários açúcares, chamadas de “regiões 

em cabeleira” (hairy region), como mostrado na Figura 7A. Entretanto, uma estrutura 

alternativa foi proposta por alguns autores, na qual HG pode ser considerada como uma 

cadeia lateral da RG-I (Figura 7B), o que causou grande impacto nos estudos de 

estrutura fina das pectinas (CANTERI et al., 2012). 

 

 

 

Figura 7 - Representação esquemática da estrutura convencional (A) e da alternativa recentemente 
proposta (B)das pectinas. Fonte: CANTERIet al. (2012). 
 

 

A 

B 
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3.4 Enzimas na produção de sucos e néctares 

 

Enzimas são proteínas capazes depromover e acelerar reações químicas, que 

regulamgrande número de processos biológicos. Presentesem micro-organismos, 

animais e vegetais, elas sãousadas direta ou indiretamente pela humanidade hámilhares 

de anos, mas sua importância só foi reconhecidaem meados do século 19, quando 

cientistasdescobriram como atuam. A partir de então, e, sobretudono século 20, 

aumentou rapidamente o conhecimentosobre tais substâncias, e foram determinadosos 

mecanismos de ação e as estruturas demilhares delas.Essa maior compreensão 

possibilitou o empregodessas proteínas especiais em processos industriaisde diferentes 

áreas: médica, alimentícia, têxtil, química,de papel e celulose e muitas 

outras(SCHMIDELLet al., 2001).  

Nas células, as enzimas estão envolvidas emtodos os processos bioquímicos. 

Para atuar corretamente,porém, precisam de condições específicas,pois são ativas 

apenas em uma faixa estreita deacidez-alcalinidade (pH) e são sensíveis 

amudançasnesse fator e na temperatura do meio (SAID e PIETRO, 2004). 

Os micro-organismos são a principal fonte de enzimasde aplicação 

industrial, mas diversas podemser obtidas de animais (pancreatina, tripsina, 

quimotripsina,pepsina, renina e outras) ou vegetais(papaína, bromelina, ficina e outras). 

Hoje, porém,como é possível modificar geneticamente os micro-organismospara que 

forneçam qualquer enzima, atendência é substituir as produzidas por vegetais eanimais 

pelas de origem microbiana (WANDERLEY et al., 2011). 

As principais vantagens de se utilizar células microbianas como fontes de 

enzimas são: obtenção de elevadas concentrações de enzimas através de manipulação 

genética e ajuste das condições de cultivo, fácil e rápida triagem de micro-organismos 

superprodutores, ciclos de fermentação curtos, uso de meios de fermentação de baixo 

custo, e diversidade de enzimas que catalisam a mesma reação, possibilitando 

flexibilidade nas condições de uso (OLVEIRAet al., 2005).  

É vantajosousar enzimas na indústria, porque elas são naturais,não tóxicas e 

específicas para determinadasações.O uso de enzimas em processos industriais é 

degrande interesse, em especial devido à facilidade deobtenção (por biotecnologia) e às 

vantagens em relaçãoaos catalisadores (aceleradores de reações) químicos,como menor 

consumoenergético e maior velocidade de reação. A catálise enzimática tem aindaoutros 
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benefícios, como oaumento da qualidade dos produtos, em relação àcatálise química; a 

redução dos custos de laboratórioe de maquinário, graças à melhoria do processo; ou a 

fabricação controlada de pequenas quantidades.Além disso, são capazes de alterar as 

característicasde variados tipos de resíduos, contribuindopara reduzir a poluição 

ambiental (MUSSATO et al., 2007). 

A relação das enzimas com o setor alimentício se dá de quatro maneiras, a 

saber,na deterioração dos alimentos – devido às enzimas naturalmente presentes 

naconstituição do alimento, geralmente pertencentes ao grupo das oxidases; no controle 

de qualidadedos alimentos – feito na matéria-prima não processada, durante o 

processamento e noproduto final; neste caso as enzimas são usadas como reagentes 

analíticos -, no controlede operações unitárias industriais – por exemplo, o tratamento 

térmico (branqueamento)de vegetais só é adequado, quando não se detecta a enzima 

peroxidase no alimentobranqueado; a pasteurização do leite (processo térmico em que a 

matéria-prima émantida em torno de 65ºC por 30-40minutos) só pode ser considerada 

eficiente, quando aatividade da fosfatase alcalina no leite pasteurizado for nula -, e, 

finalmente, noprocessamento do alimento, que é efetuado em reatores 

enzimáticos.Existem muitos processos alimentícios que utilizam enzimas. Alguns 

exemplos: na panificação, na produção de xaropes, de sucos, néctares, dentre outros 

(NAGODAWITHANA, 1993).Em geral, as enzimas são consideradas como auxiliares 

no processamento de alimentos. Embora possam permanecer no produto final, não 

exercem uma função tecnológica neste. Portanto, não são consideradas como aditivos 

alimentares, ao contrário de adoçantes, espessantes, antioxidantes, etc. (AMFEP, 2004). 

A indústria de sucos de frutas tem como principal problema a variabilidade 

dasfrutas a serem processadas. A otimização da produção implica no processamento do 

fruto a baixo custo, no controle do tempo total de processo, na manutenção 

oumelhoramento da estabilidade e das propriedades organolépticas do produto final e no 

aumento da capacidade produtiva da planta. Estes objetivos vêm sendo alcançados com 

o uso de enzimas nos vários estágios do processamento(BHAT, 2000; JAYANI et al., 

2005). 

O tratamento enzimático conduz a uma extensa degradação da lamela média 

e da pectina das paredes celulares vegetais por ação de poligalacturonases, 

pectinametilesterases e pectinaliases. Dentre as vantagens tecnológicas promovidas pela 

hidrólise enzimática, destacam-se: o aumentodo rendimento na extração, diminuiçãodo 
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conteúdo de açúcares de cadeia longa, de matéria seca solúvel, de ácidos galacturônicos 

e da acidez titulável(FARIÑA et al., 2007). A polpa resultante apresenta, portanto, 

baixa viscosidade e uma menor concentração de resíduos (DEMIR et al., 2001). 

Enzimas de maceração são aplicadas após o corte da matéria-prima para 

macerara polpa até a liquefação parcial ou total da fruta diminuindo otempo de 

processamento e melhorando a extração dos componentesda fruta. Após a extração, 

pectinases são adicionadas para clarificaçãoe diminuição de viscosidade para facilitar a 

filtração econcentração (BHAT, 2000). 

Itu et al. (2011) empregaram a preparação enzimática Lallzyme Cuvee 

Blanc na proporção de 2:1000 (enzima:polpa) em uvas para a produção de vinho e 

observaram um aumento nos compostos envolvidos no aroma do produto final, além de 

melhoria na filtrabilidade, redução da sedimentação e do tempo de clarificação. O 

tratamento enzimático apresentou ainda efeito benéfico na composição final do vinho e 

sobre a dinâmica da fermentação alcoólica. 

Oszmianski, Wojdylo e Kolniak (2011) comprovaram que a adição de 20 

mL.100kg-1 dediferentes enzimas comerciais (Pectinex Yield Mash, Pectinex Smash 

XXL, Pectinex XXL, Pectinex Ultra-SPL, Pectinex AFP L-4) sobre o purê de maçã 

aumentou o rendimento de suco, melhorou o conteúdo de compostos fenólicos e 

antioxidantes, além de tornar o suco mais estável durante a estocagem.  

Além dos efeitos já mencionados, as enzimas de maceração podem ser 

utilizadas para maximizar a extração de compostos de interesse, como pigmentos e 

compostos fenólicos. Landbo e Meyer (2004) adicionaram enzimas pectinolíticas ao 

suco de groselha preta em concentrações que variaram de 0,04 a 0,196 mL.100g-1 de 

substrato e aumentaram significativamente a extração de antocianinas e de fenóis da 

polpa. Azeredo et al. (2006)avaliaram o impacto de pré-tratamentos com enzimas na 

extração de pigmentos carotenoides do bagaço de caju por prensagem sequencial. O 

método enzimático foi proposto em substituição ao processo tradicional que utiliza 

solventes orgânicos nocivos ao ambiente. O tratamento do bagaço foi realizado com 

1000 mg.kg-1de Pectinex Ultra SPL, na temperatura de 27 ºC por 1 hora. O efeito da 

ação enzimática confirmou que melhores extrações de carotenoides são registradas em 

amostras tratadas com enzimas. 

Suco de banana clarificado pode ser obtido através da adiçãode 0,02% (p/v) 

de AMG 300L a 60 ºC por 1 hora e de 0,084% (v/v) de Pectinex Ultra SPL a 43,2 ºC 
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após 80 minutos de incubação (LEE et al., 2006). Cardoso et al. (1999) investigaram os 

efeitos de enzimas sobre a polpa de banana Nanica. Os complexos enzimáticos 

utilizados foram o comercial Clarex; e outro, denominado CEC1-CTAA, produzido 

pelaEmbrapa-CTAA. Ambos foram empregados separadamente, na proporção de 0,03% 

(p/v) sobre o purê. A temperatura e o tempo de maceração foram 40 ºC e 15 minutos, 

respectivamente. O maior rendimento e a menor viscosidade foram observados no suco 

tratado com Clarex. Porém não houve diferenças significativas em relação ao sabor de 

ambos os sucos. Em outra pesquisa, Cardoso et al. (1998) adicionaram sobre a polpa de 

banana os complexos enzimáticos Clarex, Invertase-S, Taka-sweet, pectinase P2401 

Sigma, celulase C1184, e  associações destes, sob condições amenas de hidrólise (40 

ºC/15 minutos) e concentrações variando de 0,03 a 0,6% (v/v); para fins de comparação 

entre esses tratamentos. As propriedades físicas, físico-químicas, químicas, 

microbiológicas e sensoriais dos sucos de banana obtidos não diferiram 

significativamente em função das pectinases e celulases empregadas. A adição de 

invertase provocou aumento de doçura e diminuição da viscosidade do suco. Por outro 

lado, a adição de glicose isomerase ao suco invertido não foi capaz de aumentar 

significativamente o teor de frutose.Byaruagaba-Bazirake, Van Ransburg, 

Kyamuhangire (2012) empregaram as enzimas comerciais Rapidase X-Press, Rapidase 

CB, Rapidase TF e OE-Lallzyme em sucos de três cultivares africanas de bananaa fim 

de comparar as suas propriedades físico-químicas. Foram utilizados 0,03 g.kg-1de 

enzima, na temperatura de 15 ºC. O tempo de reação foi de 24 horas. Os resultados 

deste estudo mostraram que as enzimas pectinolíticas comerciais usadas 

desempenharam um papel significativo no aumento da produção de suco de banana, de 

sólidos solúveis totais e na clarificação do suco. 

De maneira geral, as condições de hidrólise enzimáticapropostas para a 

produção e clarificação de suco de bananatêm variado de 30 minutos a 18 horas; 

temperaturade 21 a 50 ºC; e concentração de enzimas de 0,01 a0,6% (p/v) ou (p/p) 

(GARCIA e ROLZ, 1974; SREEKANTIAH,1975; MUNYANGANIZI e COPPENS, 

1976; TOCCHINI e LARA, 1977; VÍQUEZ et al., 1981; YU e WU, 

1987;PHEENTAVEERAT e ANPRUNG, 1993). 

Dentre as enzimas de maceração mais comumente utilizadas no 

processamento de frutos, podemos citar: as pectinases, as hemicelulases, as celulases e 

as amilases. A razão entre as atividades destas enzimas varia entre os preparados 
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comerciais, dependendo do fruto utilizado para o preparo do suco ou néctar (CANILHA 

et al., 2006). 

 

3.4.1Pectinases 

 

As pectinases são um importante grupo de enzimas capazes de hidrolisar a 

pectinapresente na lamela média e na parede primária das células vegetais (GOMES et 

al., 2007). Sua definição e classificação baseiam-se na parte galacturano da molécula de 

pectina que é atacada. Embora o ácido D-galacturônico seja o principal constituinte das 

substâncias pécticas, proporções variáveis de outros açúcares, tais como D-galactose, L-

arabinose, D-xilose, L-ramnose, L-fucose e traços de 2-O-metilfucose também podem 

ser encontrados (VIEIRA, 2010). 

Existem basicamente três tipos de pectinases: as pectinaesterases 

(desesterificante ou desmetoxilante) removem os grupos metiléster; as 

despolimerizantes (incluem as enzimas hidrolíticas e asliases) que catalisam a clivagem 

das ligações glicosídicas das substânciaspécticas e, as protopectinases que solubilizam a 

protopectina para formar pectina (JAYANI; SAXENA; GUPTA, 2000; KASHYAP et 

al., 2000a). Estas enzimas foram classificadas e nomeadasde acordo com a “Enzyme 

Comission” (EC), segundo as recomendaçõesda IUPAC-IUB (GUMMADI e PANDA, 

2003). 

A pectinesterase, polimetilgalacturonato esterase ou PMGE (EC 3.1.11) 

catalisa a hidrólise dos grupos metil éster da pectina, liberando metanol e convertendo 

pectina em pectato (polímero não esterificado) (GUMMADI e PANDA, 2003; SHEN et 

al., 1999). Age preferencialmente no grupo metil éster da unidade de galacturonato 

próxima a uma unidade não esterificada (Figura 8), apresenta valores de pH ótimo 

variando de 4 a 8 e temperatura ótima de 40 a 50°C. Está presente em praticamente 

todas as preparações enzimáticas comerciais para proteção e melhoramento da textura e 

firmeza de frutas e vegetais processados e na extração e clarificação de sucos de frutas. 

Pode estar envolvida em mudanças das substâncias pécticas durante amadurecimento, 

estocagem e processamento de frutas e vegetais (KASHYAP et al., 2001; JAYANI, 

ALKORTA, 1998). 
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Figura 8 – Modo de ação das pectinaesterases. Fonte: VIEIRA (2010). 

 

As despolimerizantes são classificadas de acordo com a clivagem hidrolítica 

(hidrolases) ou transeliminativa (liases) das ligações glicosídicas; mecanismos endo- 

(randômica) ou exo- (a partir do final da molécula) de ação e preferência por ácido 

péctico ou pectina como substrato. Envolvem as hidrolases (catalisam a hidrólise de 

ligações α-1,4) e as liases (catalisam a β-eliminação) (UENOJO e PASTORE, 2007; 

GAINVORS et al., 1994).  

As hidrolases incluem as polimetilgalacturonases e as poligalacturonases.A 

polimetilgalacturonase (PMG) presumivelmente hidrolisapolimetilgalacturonatos a 

oligometilgalacturonatos por clivagem de ligações α-1,4, podendo ser endo- ou exo-

PMG (KAYSHAP et al., 2001). Apesar da PMGser citada em algumas literaturas, sua 

existência é questionada por alguns autores (SAKAI et al., 1993).As poligalacturonases 

(PG) hidrolisam α-1,4 ligações glicosídicas entre dois resíduos de ácido galacturônico 

(MUTLU et al., 1999). É a maior enzima com função hidrolítica, podendo apresentar 

ação endo-(hidrólise randômica) (EC 3.2.1.15) ou exo- (hidrólise sequencial) (EC 

3.2.1.67) do ácido péctico (JAYANI; KAYSHAP et al., 2001). O modo de ação é 

expresso na Figura 9. 

 

Figura 9 – Modo de ação das poligalacturonases. Fonte: VIEIRA (2010). 
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As liases são também chamadas transeliminases, rompem ligações 

glicosídicas resultando em galacturonídeos com uma ligação insaturada entre os 

carbonos 4 e 5 do final não redutor do ácido galacturônico formado(Figura 10) e 

incluem as pectinaliases e as pectatoliases (JAYANI; KAYSHAP et al., 2001). 

As pectinaliases (polimetilgalacturonato liase PMGL) (EC 4.2.2.10) 

catalisam a β- eliminação entre dois resíduos de ácido galacturônico mais ou menos 

esterificados. Quebram as ligações por transeliminação do hidrogênio dos carbonos das 

posições 4 e 5 da porção aglicona do substrato (pectina) (Whitakeret al., 1994; 

Gainvorset al., 1994; Karamet al., 1995) de modo endo- ou exo-.O pH ótimo é em torno 

de 5,5 (Mayanset al., 1997) e temperatura ótima entre 40 e 50 °C (UENOJO e 

PASTORE, 2007). 

As pectatoliases (poligalacturonato liase, PGL) catalisam a clivagemde 

ligações α-1,4 de ácido péctico de modo endo- ou exo- por transeliminação,requerem 

Ca2+ para atividade e tem pH ótimo na regiãoalcalina, entre 7,5 e 10 e temperatura 

ótima entre 40 e 50 °C (UENOJO e PASTORE, 2007). 

 

Figura 10 – Modo de ação das liases. Fonte: VIEIRA (2010). 

 

As protopectinases solubilizam a protopectina formando pectina solúvel 

altamentepolimerizada (KAYSHAP et al., 2001). São principalmente de dois tipos: 

protopectinase tipo A (PPase-A),que reage com o sítio interno, isto é, a região do ácido 

poligalacturônico daprotopectina e, protopectinase tipo B (PPase-B) que reage com o 

sítio externo, ou seja, com as cadeias de polissacarídeos que podem estar conectadas às 

cadeias de ácido poligalacturônico, constituintes das paredes celulares(Uenojo e 

Pastore, 2007). Estas enzimas nãosão muito abundantes e possuem pouco interesse 

industrial na degradação da pectina (ALKORTA et al., 1998). 
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3.4.2Hemicelulases 

 

A diversidade e complexidade da estrutura da hemicelulose requerem uma 

diversidade equivalente de enzimas paraa sua degradação, incluindo endo-1,4-β-

xilanases, β-D-xilosidases, α-arabinofuranosidases, α-glucuronidases,acetil-xilana-

esterase e feruloil-esterases (Dodd; Cann, 2009). Uma variedade dessas enzimas 

ageexclusivamente sobre as cadeias laterais. Com a liberação das cadeias laterais, a 

cadeia principal de xilana é expostaà clivagem pelas xilanases. As β-xilosidases clivam 

xilobiose em dois monômeros de xilose, sendo que esta enzimatambém pode liberar 

xilose a partir do final da cadeia principal de xilana ou de um oligossacarídeo(DODD; 

CANN, 2009). 

A cadeia principal de xilana é hidrolisada principalmente pelas 

endoxilanases pertencentes às famílias GH10 e GH11,enquanto as cadeias laterais de 

arabinose são removidas por arabinofuranosidases das famílias GH43, GH51, 

GH54,GH62 (GILBERT, 2010). Os ácidos urônicos das cadeias laterais são liberados a 

partir do terminal não redutor dosxilo-oligossacarídeos por glucuronidases da família 

GH67 (Nurizzoet al., 2002), embora dados recentes mostraramque glucuronidases da 

família GH115 são capazes de remover o ácido urônico a partir das regiões internas 

dopolímero de xilana (Ryabovaet al., 2009). A Figura 11 ilustra o polímero da xilana e 

as enzimas que atuam para suadegradação. 

O interesse industrial pelas hemicelulases vem crescendo nas últimas 

décadas, principalmente nas indústrias depapel e celulose, alimentos e têxtil. Além 

disso, a presença de xilanases no complexo enzimático é de grandeimportância para 

desestruturar o entrelaçamento entre hemicelulose e celulose presente na parede celular 

vegetal.Esse grupo de polissacarídeos ramificados se liga firmemente entre si e à 

superfície das microfibrilas de celulose,dificultando a ação das celulases durante o 

processo de sacarificação. Portanto, as hemicelulases possuem umpapel fundamental 

também para aumentar a eficiência das celulases na hidrólise enzimática da polpa de 

banana (FARINAS, 2011). 

 



40 

 

 

 

 
Figura 11 – Fluxograma esquemático representando a coordenação das enzimas xilanolíticas na 
desconstrução da hemicelulose presente na parede celular vegetal. A -Xilanases, acetil-xilana-esterases e 
feruloil-esterases atuam em conjunto para produzir xilo-oligossacarídeos substituídos com a concomitante 
liberação de ácido ferúlico e ácido acético. B – Arabinofuranosidases e glucuronidases, em seguida, 
liberam arabinose e ácido glucurônico destes xilo-oligossacarídeos. C – As xilosidases convertem xilo-
oligossacarídeos em seus açúcares constituintes, xilose. Fonte: Adaptado de DODD; CANN (2009). 

 

34.3. Celulases 

 

O mecanismo de hidrólise enzimática da celulose mais aceito atualmente 

descreve a ação sinérgica de pelo menostrês classes de enzimas: as endoglucanases, as 

A 

B 

C 
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exoglucanases e as β-glucosidases ou celobiases (Zhang; Lynd,2004). A Figura 12 

apresenta o esquema de atuação das três classes de enzimas. A primeira tem ação 

randômica,causando mudança rápida no grau de polimerização através da hidrólise das 

ligações glicosídicas β-1,4intramoleculares da cadeia de celulose. A exoglucanase é 

ativa sobre celulose cristalina, liberando celobiose a partirdos terminais da cadeia. Já a 

celobiase hidrolisa ligações glicosídicas β-1,4 da molécula de celobiose e de 

pequenosoligossacarídeos, com liberação de glicose (ZHANG et al., 2006). 

 

Figura 12 - Sinergismo entre endoglucanases, exoglucanases e celobiases na degradação da estrutura da 
celulose. Fonte: Adaptado de ZHANG et al.(2006). 

 

As endoglucanases possuem como nome sistemático, segundo a IUBMB –

International Union of Biochemistry and Molecular Biology, 1,4-β-D-glucana-4-

glucanohidrolases, mas também podem ser referenciadas na literatura comoCMCases. 

Essas são as enzimas do complexo celulásico responsáveis por iniciar a hidrólise. Tais 

enzimas hidrolisamrandomicamente as regiões internas da estrutura amorfa da fibra 

celulósica, liberando oligossacarídeos (LYND et al.,2002). 

Já as exoglucanases ou avicelases são enzimas que atuam na porção 

cristalina da molécula de celulose e catalisam ahidrólise de ligações β-1,4-D-
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glicosídicas na celulose, liberando celobiose das extremidades das cadeias. 

Asexoglicanases são também conhecidas como celobiohidrolases (CBH). A CBH ainda 

pode ser dividida em dois tipos:enzima do tipo I (CBH I), que hidrolisa terminais 

redutores, enquanto que a do tipo II (CBH II) hidrolisa terminais nãoredutores. Essas 

enzimas geralmente sofrem inibição pelo seu produto de hidrólise (celobiose) 

(CASTRO; PEREIRAJr., 2010). 

O terceiro e último grande grupo das enzimas do complexo celulolítico 

engloba as enzimas β-glicosidásicas, ou β-glicosídeo glucohidrolases, que é seu nome 

sistemático. As β-glicosidases têm a propriedade de hidrolisar celobiosee 

oligossacarídeos solúveis em glicose. Assim como as celobiohidrolases, também são 

reportadas por sofrereminibição por seu produto de hidrólise (LYND et al., 2002). 

As celulases são enzimas que possuem massas moleculares relativamente 

elevadas, e, em geral, apresentam-se naforma glicosilada, com um teor de carboidratos 

que pode variar de cerca de 1% até 50% da massa total da enzima. Aestrutura dessas 

enzimas pode ser dividida em três regiões: o domínio catalítico (DC), que abrange cerca 

de 90% donúmero total de aminoácidos da seqüência peptídica e é a localização da 

molécula onde a catálise efetivamenteocorre; a região de ligação (RL), na qual está 

contida uma quantidade pequena de aminoácidos, no entanto altamenteglicosilados, cuja 

função é apenas a de ligar o domínio catalítico à terceira região, que compreende o 

módulo deligação a carboidratos (MLC) (CASTRO, 2006). 

As principais funções dos MLCs são: (1) aproximar e manter a enzima 

próxima à superfície do substrato de forma aaumentar a taxa de degradação do 

polissacarídeo, (2) aumentar a especificidade da enzima na atuação de regiõesseletivas 

da molécula de substrato e, (3) romper interações químicas da cadeia do substrato, 

especialmente se essase apresentar com elevada cristalinidade (CASTRO, 2006). 

Sistemas celulolíticos completos são produzidos por vários micro-

organismos, como bactérias e fungos. As bactériascelulolíticas incluem espécies 

aeróbias, como pseudomonas e actinomicetos, anaeróbias facultativas, como Bacilluse 

Cellulomonas e anaeróbias estritos, como Clostridium. A produção de celulases por 

fungos é amplamentedisseminada na natureza, incluindo uma grande variedade de 

espécies, tais como Trichoderma, Penicillium eAspergillus. Vários trabalhos têm sido 

direcionados para a seleção ou desenvolvimento de microrganismosprodutores de 

celulases, incluindo programas baseados em seleção natural e mutagenesis e também a 
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produção demicrorganismos geneticamente modificados (FARINAS et al., 2008; 

DILLON et al., 2006). 

O fungo Trichoderma reesei tem sido o micro-organismo mais estudado, 

pois produz altas concentrações do complexoenzimático hidrolítico. No entanto, a 

quantidade de celobiase contida no complexo é relativamente baixa,acarretando uma 

desvantagem do ponto de vista do processo de sacarificação (Kimet al., 1997). Nesse 

sentido, autilização do fungo Aspergillus niger tem sido apontada como alternativa para 

superar esta desvantagem, podendoser avaliada em fermentações com culturas simples 

ou em co-culturas (FARINAS et al., 2008). 

As celulases têm uma ampla variedade de aplicações industriais, sendo 

utilizadas como aditivo no preparo deenzimas digestivas, como componente de 

detergentes, no clareamento e amaciamento de fibras têxteis, notratamento de águas 

residuais, na indústria de alimentos para aumentar o rendimento da extração de amido e 

óleosvegetais e como aditivos de ração animal (BHAT, 2000). 

 

3.4.4 Amilases  

 

Amilases são enzimas capazes de hidrolisar as ligações glicosídicas α-1,4 da 

moléculade amido. São enzimas utilizadas pelas plantas para degradar o amido que é 

acumulado emalguns tipos de raízes; por animais, para a digestão do amido contido na 

maioria dos alimentose por muitos micro-organismos procariotos e eucariotos que usam 

o amido como fonte decarbono (PEIXOTO et al., 2003). 

As amilases podem ser divididas em duas categorias quanto ao seu modelo 

de ação: asendoamilases e as exoamilases. As endoamilases hidrolisam as ligações 

glicosídicas ao acasono interior da molécula de amido liberando oligossacarídeos e as 

exoamilases hidrolisam,sucessivamente, as ligações glicosídicas a partir da extremidade 

não redutora da molécula,liberando glicose ou maltose (Guzmán-Maldonado e Paredes-

Lopez, 1995). Ummodelo de ação conjunta de algumas amilases sobre o complexo 

amilolítico é descrito resumidamente na Figura 13. 
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Figura 13 – Representação esquemática da estrutura da amilopectina e modelo de ação de algumas 
amilases (VIHINHEN e MÄNTSÄLÃ, 1989). 
 

A seguir, são descritas as amilases que atuam na conversão do amido em 

compostos debaixa massa molecular (VIHINEN e MÄNTSÄLÃ, 1989; 

ANTRANIKIAN et al., 1995): 

 

α-amilases (EC 3.2.1.1 1,4-α-glucano glucanohidrolase): são endoenzimas 

quehidrolisam as ligações glicosídicas α-1,4 internas da amilose e amilopectina, 

liberandooligossacarídeos de cadeias com comprimentos variáveis. São também 

chamadas de enzimasdextrinizantes e podem ser divididas em duas categorias de acordo 

com o grau de hidrólise do substrato: α-amilases liqueficantes, que quebram de 30 a 

40% do substrato, e as α-amilasessacarificantes, que hidrolisam de 50 a 60% do 

substrato; 

 

β-amilases (EC 3.2.1.2 1,4-β-D-glucano maltohidrolase): são exoenzimas quehidrolisam 

a penúltima ligação β-1,4 a partir da extremidade não redutora da cadeia de amido, 

liberando unidades de β-maltose. A amilose é completamente convertida em maltose 

enquantoo índice de conversão de amilopectina em maltose gira em torno de 50 a 60%, 

dependendo dograu de ramificação; 
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Glucoamilases (GA) (EC 3.2.1.3 1,4-α-D-glucano glucohidrolase): são exoenzimasque 

hidrolisam as ligações glicosídicas α-1,4 e α-1,6 da molécula de amido. Elas liberam 

unidades de β-D-glicose a partir da extremidade não redutora do substrato. As 

glucoamilasessão também chamadas de enzimas de sacarificação, pois são capazes de 

hidrolisarcompletamente o amido em incubação por longo tempo; 

 

α-D-glucosidases (EC 3.231.20 α-D-glucosídeo glucohidrolase): em geral sãoenzimas 

de origem microbiana e hidrolisam as ligações α-1,4 e α-1,6 de polissacarídeos 

comoamido e glicogênio e oligossacarídeos de cadeia curta, os quais são formados pela 

ação deoutras amilases, liberando unidades de D-glicose a partir da extremidade não 

redutora. Naliteratura são descritos três principais tipos de α-glucosidases, o tipo I 

apresenta maiorafinidade por glicosídeos aril como p-nitrofenil glucopiranosídeo 

(pNPG) comparado comoligossacarídeos curtos, já o tipo II são mais ativas em maltose 

do que glicosídeos aril e o tipoIII é similar ao tipo II porém hidrolisa amido e 

oligossacarídeos com a mesma velocidade.Existem ainda as que sintetizam malto-

oligossacarídeos através de maltose por um processoconhecido como transglicosilação. 

 

Exo-(1,4)-α-D-glucanases (EC 3.2.1.60 / 3.2.1.98): são exoamilases que ao invés 

deliberar sucessivas unidades de maltose, como ocorre com a β-amilase, liberam, por 

exemplo,maltotetraose e maltohexaose como os maiores produtos da ação da enzima 

sobre o amido; 

 

Pululanases (EC 3.2.1.41 α-dextrina-6-glucanohidrolase): são enzimas quehidrolisam as 

ligações α-1,6 do pululano e de outros oligossacarídeos. O produto dessahidrólise 

corresponde a maltotrioses; 

 

Isopululanases (EC 3.2.1.57 pululano-4-glucanohidrolase): são enzimas quehidrolisam 

também as ligações glicosídicas α-1,4 do pululano, mas que não tem nenhumaatividade 

sobre o amido. O produto final da ação dessas enzimas é a isopanose; 

 

Isoamilases (EC 3.2.1.68 glicogênio-6-glucanohidrolase): hidrolisam as ligações α-1,6 

da amilopectina, glicogênio e oligossacarídeos, mas não hidrolisam a ligação α-1,6 

dopululano; 
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Ciclomaltodextrina D-glucotransferase (CGTase) (EC 2.4.1.19 1,4-α-D-(1,4-

DGlucano)transferase): são exoenzimas que hidrolisam o amido por meio de 

reaçõescomplexas formando oligossacarídeos cíclicos não redutores, conhecidos como 

ciclodextrinas. 

 

3.5 Evolução no mercado mundial de enzimas 

 

A importância econômica das enzimas pode ser deduzida a partir das 

cifrascrescentes envolvidas na sua comercialização. Segundo estudos realizados por 

analistas de mercadoda Freedonia Group Incorporated, “World Enzymes to 2009”, a 

indústria mundial de enzimas obteve um faturamento total de US$ 3,5 bilhões de 

dólares em 2011 e a projeçãoé de que o crescimento anual será de aproximadamente 

6,3%, comestimativa de movimentação de US$ 7,0 bilhões de dólares para 2013. Desse 

total, US$ 1,3 bilhões são de enzimas técnicas, US$1,0 bilhão de enzimas para 

alimentos e bebidas e US$ 1,2 bilhões de enzimas para outras aplicações. 

O mercado de enzimas está dividoem enzimas industriais (enzimas técnicas, 

enzimas paraindústria de alimentos e enzimas para ração animal) eenzimas especiais 

(enzimas terapêuticas, enzimas paradiagnóstico, enzimas para química quiral e enzimas 

para pesquisa) (MENDES et al., 2011). 

O Brasil representa 60% do mercado daAmérica Latina para este tipo de 

produto. Em 2011, a importações brasileiras somaram US$ 119 milhões, ao preço 

médio de 11,10 US$/kg, enquanto as exportações atingiram US$ 52 milhões, ao preço 

médio de 9,70 US$/kg. Entre 2007 e 2011 as exportações cresceram moderadamente, 

enquanto as importações praticamente triplicaram no mesmo período, como mostrado 

na Figura 14 (MDIC, 2011). 
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Figura 14– Importação e exportação de enzimas industriais no Brasil. Fonte: MDIC (2011). 

 

Os dados apresentados revelam um atraso tecnológico e de estratégia em 

termos de produção de biocatalisadores em relação a outros países (MDIC, 2011). 

Porém, o mercado brasileiro de enzimas tem crescido consideravelmente nos últimos 

anos, motivado pelo desenvolvimento de novas tecnologias e de novos campos de 

aplicação. Além disso, os fatores quedificultam a produção de enzimas no Brasil vêm 

sendo superados com novas leis e parcerias entreo setor privado e as universidades. A 

transferência detecnologia para as empresas é de fundamental importânciapara a 

geração de conhecimento de novos processos.A busca no desenvolvimento e descoberta 

de novasenzimas mais tolerantes aos processos industriais deverá aumentar ainda mais 

nos próximos anos. O uso de engenhariaenzimática aliada à tecnologia do DNA 

recombinantee expressão heteróloga de enzimas terão um novosalto na próxima década 

e será um dos pontos básicosno desenvolvimento de novos produtos 

industriaisproduzidos por via enzimática. Outra área bastantepromissora para a 

tecnologia enzimática se refere aocontrole ambiental. A preocupação do mundo em 

poluirmenos e despoluir mais acarretará na substituição gradualdos processos químicos 

por processos enzimáticos, achamada tecnologia branca (MONTEIRO e SILVA, 2009). 
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4MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Matéria-prima 

 

As bananasPrata-Anã (Musa X paradisiaca cultivar do grupo AAB, 

subgrupo Prata) foram adquiridas no comércio local, no estádio 2 de maturação (verde 

claro), segundo a escala de maturação mostrada na Figura 15. Os frutos foram 

armazenados em caixas de papelão, em temperatura ambiente no Laboratório de 

Processos Agroindustriais da Embrapa Agroindústria Tropical em Fortaleza/CE. Após 

quatro dias de armazenamento, as bananas estavam completamente maduras, estádio 7 

de maturação (amarela com pintas marrons) e,  prontas para o processamento (Figura 

16). 

 

 
Figura 15 – Escala de maturação da banana. Fonte: FrutSéries – Banana (2000). 
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Figura 16– Bananas completamente maduras (estádio 7) prontas para o processamento. Foto: A autora 
(2012). 

 

 

4.2Obtenção da polpa de banana 

 

Os frutos foram pesados, lavados, sanitizados por imersão em solução 

contendo 100 mg/L de cloro ativo por 15 minutos e, enxaguados com água corrente para 

a remoção dos resíduos de cloro. As bananas foram então descascadas manualmente e 

novamente pesadas. Determinou-se o peso das cascas. Os frutos foram submetidos a um 

banho químico contendo 1% p/p de ácido cítrico durante 7,5 minutos. Realizou-se 

branqueamento com água fervente por 5 minutos seguido de resfriamento lento. Após 

os tratamentos químicos as bananas foram novamente pesadas. A separação das fibras e 

sementes da polpa ocorreu através da despolpadeira Bonina modelo 0,25 dF 

(ITAMETAL – Itabuna/BA), com peneira de 2,5 mm de diâmetro. O peso de sementes 

e fibras longas retidas na despolpadeira também foi determinado. A polpa de banana foi 

então embalada em sacos de polietileno e selados por seladora Sulpack SP-350 e, 

finalmente armazenados em freezer a -20°C. 

A seguir o fluxograma do processo de obtenção da polpa de banana. 



50 

 

 

 

Figura 17– Fluxograma do processo de obtenção da polpa de banana Prata-Anã. 

 

O rendimento da polpa de banana in naturafoi calculado a fim de se 

verificar possíveis perdas durante o processamento. 

O valor de rendimento foi obtido através da equação (1): 

 

� =
��

��
 � 100(1) 

 

Onde: η = rendimento (g.100g-1fruto); mf= massa final do componente do fruto (kg); 

mi= massa inicial do componente do fruto (kg). 

 

4.3Caracterização físico-química da polpa de bananain natura 

 

Na polpa de banana foram determinados os teores de amido, cinzas e 

resíduo insolúvel em álcool (AIR). A partir do AIR foram quantificados os teores de 

pectina, hemicelulose, celulose e lignina. 

Bananas

Descascamento

Banho químico Solução 1% ácido cítrico

Branqueamento 

Resfriamento parcial

Despolpamento

EnsacamentoSacos PP

Polpa de banana 
congelada

Congelamento (-20°C)

Sementes e fibras

Sanitização

Cascas
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4.3.1 Amido 

 

A determinação de amido na polpa de banana foi realizada segundo a 

metodologia descrita por AOAC 043/IV (1995), utilizando o ácido 3,5-dinitrosalicílico. 

Tomaram-se 5 g da amostra e adicionaram-se, aproximadamente, 30 mL de água 

destilada. O material foi centrifugado a 3.000 rpm por 10 minutos. Realizaram-se três 

lavagens com águadestilada, descartando-se o sobrenadante. Transferiu-se o resíduo 

para um Erlenmeyer de 250 mL com 50 mLde água destilada. Adicionaram-se 5 mL de 

HCl P.A (padrão analítico). O material foi levado aorefluxo onde permaneceu por duas 

horas. Esperou-se o material esfriar, realizou-se neutralização com Na2CO3 (20% p/v), 

utilizando-se papel de tornassol. Filtrou-se o material em funil de vidro com papel filtro 

qualitativo, transferiu-se o sobrenadante para um balão volumétrico de 250 mL e aferiu-

se com água destilada. Agitou-se o balão, tendo o cuidado de destampá-lo a cada 

agitação para a saída do gás proveniente do Na2CO3. Retirou-se uma alíquota de 1 mL, 

transferiu-se para um tubo de ensaio, adicionou-se 1 mL de DNS, agitou-se em agitador 

de tubos e levou-se ao banho-maria a 100°C por 5 minutos. Esfriou-se em banho de 

gelo, foram adicionados8 mL de água destilada, agitou-se, novamente, em agitador de 

tubos. A leitura foi realizada em espectrofotômetro Varian Cary – 50 a 540nm.  

 

4.3.2 Cinzas 

 

As cinzas foram determinadas segundo método descrito por IAL 018/IV 

(2008). Foram pesadas, aproximadamente, 5g da amostra em um cadinho previamente 

aquecido em mufla a 550°C, resfriado em dessecador até a temperatura ambiente (30°C) 

e tarado. O material foi levado para carbonização a 200°C e incinerado a 500°C. 

Esperou-se a reduçãoda temperatura. Os cadinhos foram retirados da mufla e colocados 

em dessecador para que resfriassem. Posteriormente, foram pesados e calculou-se o teor 

de cinzas através daequação(2): 


��∗

�
(Equação 2) 

Onde:  

N = nº de gramas de umidade (perda de massa em g). 
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P = nº de gramas da amostra. 

 

4.3.3 Resíduo insolúvel em álcool (AIR) 

 

A análise de pectina foi baseada na metodologia de Schieber et al. (2005). 

Pesaram-se 30 g de polpa de bananaque foram homogeneizadas em 300mL de etanol 

(80% v/v) fervente como auxílio de um Mixer – Walita, permanecendo sob 

aquecimento por 1hora a 80°C. A seguir, realizou-se centrifugação a 10.000 rpm 

durante 10 minutos e filtrou-se o centrifugado à vácuo, coletando o resíduo. O resíduo 

foi lavado com etanol quente até se obter um extrato com filtrado claro. O extrato foi 

colocado em agitação com 50mL de acetona. A agitação ocorreu em shaker orbital (TE-

420 marca Tecnal) a 150 rpm por 12horas. Foi realizada nova filtração e em seguida 

secou-se em exaustor por 24horas. Realizou-se a pesagem e assim obteve-se o AIR 

(resíduo insolúvel em álcool). 

Foram pesados 0,8g do AIR. Adicionaram-se 50mL de solução alcalina de 

EDTA (0,05MNaOH; 0,5mM EDTA) à amostra. O material foi incubado em shaker 

orbital a 30°C, 150 rpm durante 1hora. Em seguida, realizou-se centrifugação a 10.000 

rpm por 20 minutos seguida de filtração à vácuo. O resíduo foi coletado e lavado com 

água destilada. Este resíduo foi reservado para a quantificação da hemicelulose. 

Ajustou-se o pH do sobrenadante para 6,5. A solução foi colocada na diálise em 

membranas de diálise Dyalises membrane cellulose de espessura 33mm (SIGMA-

ALDRICH) com água destilada por 48horas. Após a diálise, o líquido das membranas 

foi coletado e adicionou-se álcool comercial na proporção 3:1 (álcool:líquido), deixando 

repousar por 24horas. Após o descanso,a amostra foi seca em estufa a 60°C e pesada 

para a determinação do teor de pectina. 

O resíduo reservado na etapa anterior, foi colocado sob agitação em 50mL 

de solução de NaOH 16% por 5horas. Posteriormente, realizou-se centrifugação a 

10.000 rpm por 20minutos. Foi realizada filtração à vácuo, coletando o resíduo e 

lavando com água destilada por duas vezes. O resíduo foi separado para quantificação 

da celulose + lignina. O pHdo sobrenadante foi ajustado para 6,5. A solução foi 

colocada na diálise. Ao final da diálise, o líquido das membranas foi coletado e 

adicionou-se álcool comercial na proporção 3:1 (álcool:líquido), deixando em repouso 
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por 24horas. Após o descanso,a amostra foi seca em estufa a 60°C e pesada para a 

determinação da hemicelulose. 

Ao resíduo reservado na etapa anterior, foram adicionados 100mL de água 

destilada.A amostra foi colocada em diálise e seguiram-se as mesmas etapas da 

quantificação de pectina e hemicelulose.A amostra foi pesada. Após a pesagem, a 

amostra foi incinerada em mufla a 550ºC. Para determinar celulose + lignina, retirou-se 

a diferença de peso referente às cinzas. 

Os resultados foram determinados através da relação de peso de cada fração 

com o peso do AIR total da amostra e expressos em g.100g-1polpa. 

 

4.4 Maceração enzimática da polpa de banana 

 

As preparações enzimáticas comerciais utilizadas no processo de maceração 

da polpa de banana foram as seguintes: AMG 300L, Celluclast 1,5L e Pectinex XXL, 

gentilmente cedidas pela Novozymes Latin America Ltda. Tais complexos enzimáticos 

foram escolhidos a partir da observação das características físico-químicas da banana e 

pela investigação da composição dos mesmos.  

 

4.4.1 Caracterização das preparações enzimáticas comerciais 

 

A atividade dos complexos enzimáticos utilizados foi determinada através 

das seguintes análises bioquímicas: poligalacturonases, pectinametilesterases, 

pectinaliases, amilases, celulases, invertases e xilanases. Todas as análises foram 

realizadas em triplicata. 

 

� Poligalacturonases 

A determinação da atividade enzimática das poligalacturonases foi realizada 

de acordo com Couri (1993). Em tubos de ensaio, adicionaram-se 4mL de ácido 

poligalacturônico que foram mantidos em banho termostático a 35°C por 10 minutos. 

Em seguida, adicionou-se 0,1mL do extrato enzimático devidamente diluído. Após 30 

minutos de reação transferiu-se 0,1mL do meio reacional para tubo contendo 1mL de 

DNS completando o volume com 0,9mL de água destilada. A atividade de 
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poligalacturonase foi expressa em U.mL-1, onde uma unidade corresponde a 1 µmol de 

ácido galacturônico por mL, por minuto nas condições de reação. 

� Pectinametilesterases 

A metodologia utilizada para a determinação de 

pectinametilesterases foi baseada em Khanna et al. (1981). Em um bécher 

adicionaram-se 30 mL de solução de pectina 1 %(p/v), com pH previamente 

ajustado para 7,0, e 6 mL do extrato enzimático. Realizou-se titulação com 

NaOH 0,01 N ajustando o pH do conteúdo do bécher para 7,0 após 10 minutos 

de reação. Anotou-se o volume de NaOH gasto para o ajuste do pH. A atividade 

da pectinametilesterase foi expressa em U.mL-1, onde uma unidade de 

pectinesterase corresponde à quantidade de enzima que libera 1 mmol de grupos 

carboxílicos por hora de reação. 

� Pectinaliases 

De acordo com o método descrito por Zetelaki-Horvath (1982) realizou-se a 

determinação da atividade enzimática das pectinaliases. Em tubos de ensaio 

adicionaram-se 2,5mL de solução de pectina 2%(p/v), 0,5 mL de CaCl2(0,01 M) e 21 

mL de tampão acetato. Em seguida, os tubos foram colocados em banho termostático a 

35°C por 10 minutos. Adicionou-se1mL do preparo enzimático devidamente diluído, 

agitou-se e realizou-se imediatamente a leitura em espectrofotômetro a 235 nm. A 

amostra retornou ao banho e realizou-se nova leitura após 10 minutos de reação. A 

atividade de pectinaliase foi expressa em U.mL-1, onde uma unidade representa 1 µmol 

de 4,5 glicosídeo uronato produzido por minuto de reação em pH 5,5 nas condições de 

reação, por mL do preparado enzimático. 

� Amilases 

A determinação da atividade enzimática das amilases foi realizada de acordo 

com Pinto (2002). Adicionou-se 1mL de solução de amido 2%(p/v) e manteve-se em 

banho termostático a 37°C por 10 minutos. Em seguida, adicionou-se 1mL do complexo 

enzimático que foi incubado no banho termostático, sob agitação, por 15 minutos. Para 

a paralisação da reação foi adicionado 0,5mL de NaOH 1N. Transferiu-se 1mL para 

tubos contendo 1 mL de DNS, quantificaram-se os grupos redutores totais liberados, 

segundo Miller (1959 ). A atividade de amilase foi expressa em U.mL-1, onde uma 

unidade é correspondente a quantidade de enzima que hidrolisa 10mg de amido em 30 

minutos a uma temperatura de 37°C. 
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� Celulases 

A determinação da atividade enzimática das celulases foi realizada baseada 

em Ghose (1987). Aos tubos de ensaio, adicionaram-se 0,9mL de solução de celulose 

1%(p/v) e manteve-se em banho termostático a 40°C por 10 minutos. Em seguida, foi 

adicionado 0,1mL do complexo enzimático devidamente diluído. A amostra foi 

incubada em banho termostático sob agitação por 60 minutos. Para a paralisação da 

reação foi adicionado 1 mL de DNS e realizou-se homogeneização. Os grupos redutores 

totais liberados foram quantificados, segundo Miller (1959). A atividade de celulase foi 

expressa em U.mL-1, onde uma unidade corresponde à quantidade de enzima que libera 

1mmol de glicose por minuto. 

� Xilanases 

A determinação da atividade enzimática da xilanase foi realizada de acordo 

com Gomes et al. (1992). Em tubos de ensaio, adicionaram-se 0,5mL de solução de 

xilana 1% (p/v)e 0,5mL do complexo enzimático diluído em balão volumétrico. Os 

tubos foram levados ao banho termostático a 60°C por 10 minutos. Após os 10 minutos 

a reação foi paralisada adicionando em cada tubo 1mL de DNS, homogeneizou-se e 

procedeu-se a análise de grupos redutores totais.No branco não ocorreu reação. A 

atividade de xilanase foi expressa em U.mL-1, onde uma unidade corresponde a 1 µmol 

de xilose por mL, por minuto nas condições de reação. 

 

4.4.2 Tratamento enzimático 

 

O processo de maceração enzimática em escala de bancada está 

representado na Figura 18. 



Figura 18– Fluxograma do processo de maceração enzimática da polpa de banana

 

A maceração enzimática teve início com a adição de 37,5 g

banana, 37,5 mL de água destilada e 75 µL da

Erlenmeyers de 250 mL. A

30ºC. As amostras foram retiradas em 0, 2 e 4 horas de maceração 

respectivos controles (sem adição de enzima

A adição de água à polpa melhora a ação da preparação enzimática. 

Contudo, sua adição promove um aumento de volume que é desfavoráve

vista industrial. Busca-se a menor diluição em que a prepar

eficiente. Testes preliminares 

aliada à concentração de enzima (75 

A temperatura de 

anteriores realizados em polpas

Vieira (2010).  

Além da adição das preparações enzimáticas isoladamente, avaliou

efeito da associação destas na maceração da polpa de banana, totalizando sete 
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A maceração enzimática teve início com a adição de 37,5 g

mL de água destilada e 75 µL da preparação enzimática comercial em 

. As amostras foram incubadas em shaker orbital a 150 rpm, a 

foram retiradas em 0, 2 e 4 horas de maceração e, 

sem adição de enzima).  

A adição de água à polpa melhora a ação da preparação enzimática. 

Contudo, sua adição promove um aumento de volume que é desfavoráve

se a menor diluição em que a preparação enzimática seja 

Testes preliminares com a polpa de banana demonstraram que a 

concentração de enzima (75 µL) promoveram uma maceração satisfatória. 

A temperatura de maceração a 30°C foi fixada com base em estudos 

em polpas de frutas diversas por Aquino (2008), Moura (2009) e 

Além da adição das preparações enzimáticas isoladamente, avaliou

efeito da associação destas na maceração da polpa de banana, totalizando sete 

56 

 

Fluxograma do processo de maceração enzimática da polpa de banana Prata-Anã. 

A maceração enzimática teve início com a adição de 37,5 g de polpa de 

preparação enzimática comercial em 

shaker orbital a 150 rpm, a 

 comparadas aos 

A adição de água à polpa melhora a ação da preparação enzimática. 

Contudo, sua adição promove um aumento de volume que é desfavorável do ponto de 

ação enzimática seja 

que a diluição (1:1) 

uma maceração satisfatória.  

maceração a 30°C foi fixada com base em estudos 

por Aquino (2008), Moura (2009) e 

Além da adição das preparações enzimáticas isoladamente, avaliou-se o 

efeito da associação destas na maceração da polpa de banana, totalizando sete 
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tratamentos distintos nos quais foram utilizados 75 µL de cada complexo enzimático 

(Tabela 1). 

 

 Tabela 1 – Tratamentos enzimáticos realizados na polpa de banana Prata-Anã. 
Tratamentos Preparação enzimática comercial 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

AMG 300L 

Pectinex XXL 

Celluclast 1,5L 

AMG 300L +Pectinex XXL 

AMG 300L +Celluclast 1,5L 

Pextinex XXL +Celluclast 1,5L 

AMG 300L +Pectinex XXL +Celluclast 1,5L 

 

Para a inativação das enzimas,foi realizado branqueamento em banho-maria 

em fogão doméstico (85°C/5 minutos) com a temperatura controlada através 

determômetro digital. O resfriamento das amostrasfoi realizado com banho de gelo. 

 

4.4.3 Determinações analíticas na polpa de banana macerada  

 

Com a polpa de banana macerada foram realizadas as seguintes 

determinações analíticas: análise da consistência, quantificação dos grupos redutores 

totais liberados, dos sólidos solúveis e a determinação da acidez titulável. 

Todas as análises foram realizadas em triplicata e os dados submetidos ao 

testede Tukey, ao nível de 5%, para comparação das médias. 

 

4.4.3.1 Análise de consistência 

 

Com um consistômetro de Bostwick - CSC Scientific (Figura 19) e um 

cronômetro em mãos, colocaram-se75 g de amostra na parte superior do consistômetro e 

disparou-se a alavanca e o cronômetro ao mesmo tempo. Mediu-se a distância que as 

amostras percorreram (fluxo da polpa e fluxo do líquido) através das marcas de 

graduação divididas em 0,5 centímetros na base do equipamento, no tempo de 30 

segundos. O limite de detecção do aparelho é de 24 cm. 
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Figura 19–Consistômetro de Bostwick – CSC Scientific. Foto: A autora (2012). 

 

4.4.3.2 Grupos redutores totais (GRT) 

 

O teor de grupos redutores totais foi determinado segundo Miller (1959) 

utilizando ácido 3,5-dinitrossalicílico (DNS). Sobre 1 mL de amostra de GRT, 

devidamente acondicionada em tubo de ensaio, adicionou-se 1mL de solução de DNS. 

Após vigorosa homogeneização, os tubos foram aquecidos em banho-maria a 100°C por 

5 minutos. Em seguida, os tubos foram retirados e rapidamente resfriados com água 

corrente. Adicionaram-se 8mL de água destilada à mistura reacional e procedeu-se nova 

homogeneização. A intensidade da cor foi quantificada em espectrofotômetro Varian 

Cary – 50 a 540nm. A concentração de GRT foi determinada utilizando curvas-padrões 

previamente estabelecidas. 

 

4.4.3.3 Sólidos solúveis (SS) 

 

Os sólidos solúveis foram determinados através de um refratômetro digital 

(ATAGO PR-101) com escala de 0 a 45 ºBrix, através da leitura direta após filtração, 

em papel de filtro qualitativo.  

 

4.4.3.4 Acidez titulável (AT) 

 

Para a determinação da AT, adicionaram-se 0,5 g de polpa diluída em 50 

mL de água destilada. Depois de homogeneizada a solução foi filtrada, com papel de 

filtro qualitativo, e a ela foram adicionadas de2 a 3 gotas de indicador fenolftaleína. Em 
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seguida, foi feita a titulação com solução de NaOH (0,1 N) até a mudança de cor para 

róseo claro. Os resultados foram expressos em percentagem de ácido málico, segundo 

metodologia descrita por IAL 312/IV (2008). 

 

�∗�∗�∗��


�∗�∗�
(Equação 3) 

Onde: 

V = volume da solução de hidróxido de sódio gasto na titulação em mL. 

M = molaridade da solução de hidróxido de sódio. 

P = massa da amostra em g ou volume pipetado em mL. 

PM = peso molecular do ácido correspondente em g. 

n = número de hidrogênios ionizáveis. 

F = fator de correção da solução de hidróxido de sódio. 

 

4.5 Elaboração e avaliação sensorial do néctar de polpa de banana macerada 

enzimaticamente 

 

4.5.1 Matéria-prima 

 

A matéria-prima utilizada na elaboração do néctar foi obtida conforme 

apresentado no item 4.2. Os complexos enzimáticos utilizados nesta etapa foram AMG 

300L, Celluclast 1,5L, Pectinex XXL, e a combinação deles. 

 

4.5.2 Processamento do néctar em escala de bancada 

 

A preparação do néctar envolveu duas etapas: a de maceração da polpa e a 

de formulação do néctar. 

A maceração da polpa ocorreu conforme descrito no item 4.4.2, com os 

seguintes parâmetros de processo: 

- razão polpa:água: (1:1); 

- quantidade de enzima utilizada: 75µL; 

- temperatura de incubação: 30°C; 

- rotação: 150 rpm; 
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- tempo de maceração: 4 horas. 

Para a formulação do néctar de banana foram utilizados os seguintes 

ingredientes: 30% (p/v)de polpa de banana, 60%(v/v) de água mineral e 10%(p/v) de 

sacarose (Tabela 2). A instrução normativa n° 12 de 04 de setembro de 2003 estabelece 

que seja adicionado no mínimo 30% de polpa na fabricação de néctar de banana, não 

especificando a concentração de açúcar a utilizar.  

Após a mistura e homogeneização manual, o néctar foi pasteurizado em 

fogão doméstico (85°C/5 minutos). A seguir, realizou-se banho de gelo para o 

abaixamento da temperatura. O néctar foi acondicionado em jarras e armazenado sob 

refrigeração, na temperatura de 10°C, por aproximadamente 15 horas até a realização 

dos testes sensoriais.  

 

Tabela 2 – Formulação do néctar de banana Prata-Anã. 
Ingredientes % 

Polpa de banana 30 
Água mineral 60 

Sacarose 10 
 

Foram elaboradas oito formulações diferentes: uma amostra controle (sem 

adição de enzima à polpa) mais sete amostras utilizando polpa de banana macerada com 

AMG 300L, Celluclast 1,5L, Pectinex XXL, conforme apresentado na Tabela 1. 

A seguir fluxograma de elaboração do néctar de banana. 
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Figura 20 – Fluxograma de elaboração do néctar de banana. 
 

Os teores de sólidos solúveis totais e o pH foram medidos após a 

formulação dos néctares. 

 

4.5.3 Avaliação sensorial do néctar  

 

Os consumidores foram recrutados entre colaboradores da Embrapa 

Agroindústria Tropical e alunos de graduação e pós-graduação da cidade de Fortaleza, 

totalizando 48 julgadores. Antes dos testes foi solicitado aos provadores que assinassem 

um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (Apêndice A). 

A aceitação do sabor das oito formulações foi avaliada por meio de uma 

escala hedônica estruturada de 9 pontos variando entre os extremos (9) gostei 

muitíssimo e (1) desgostei muitíssimo. 

Escalas não estruturadas de 9 cm também foram utilizadas para avaliar a 

intensidade da presença de grumos, do sabor de banana e da consistência dos néctares, 

segundo Meilgaard et al. (1999). A ficha utilizada na análise sensorial está apresentada 

no Apêndice A. 

PESAGEM DA POLPA DILUIÇÃO HOMOGENEIZAÇÃO

ADIÇÃO DA ENZIMA INCUBAÇÃO BRANQUEAMENTO

RESFRIAMENTO FORMULAÇÃO PASTEURIZAÇÃO

RESFRIAMENTO ACONDICIONAMENTO
ARMAZENAMENTO 

REFRIGERADO



62 

 

 

 

Os testes foram realizados em cabines individuais climatizadas (24°C) no 

Laboratório de Análise Sensorial da Embrapa Agroindústria Tropical. As cabines foram 

iluminadas com luz vermelha para que não houvesse a influência negativa da cor do 

néctar sobre os atributos avaliados. Em virtude do elevado número de amostras, os 

testes foram realizados em duas sessões com um intervalo de 1 hora entre elas, a fim de 

evitar a saturação dos sentidos degustativos dos avaliadores. 

Em cada sessão foram servidos aproximadamente 30 mL das amostras à 

temperatura usual de consumo (16 a 18°C) em copinhos descartáveis codificados com 

números aleatórios de três dígitos. A apresentação das amostras foi monádica (Figura 

21) e balanceada (MACFIE et al.,1989) para minimizar os efeitos de posição das 

amostras. Para eliminar o sabor residual foi oferecido um copo de água mineral. 

 

 

Figura 21 – Apresentação monádica das amostras de néctar de banana para avaliação da aceitação do 
sabor e diagnóstico dos atributos presença de grumos, sabor de banana e consistência. Fonte: A autora 
(2012). 

 

Os dados de aceitação do sabor dos néctares, bem como, os de intensidade 

dos demais atributos foram submetidos à análise de variância (ANOVA), tendo como 

fontes de variação amostra e provador e teste de Tukey para a comparação das médias. 

Os dados hedônicos foram ainda apresentados em forma de histogramas de frequência. 

Além disso, foi utilizada a técnica multivariada de componentes principais (ACP) pelo 

programa XLSTAT para comparação entre as médias obtidas nas análises físico-

químicas realizadas na polpa macerada e as médias da análise sensorial do néctar de 

banana. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Desempenho do processamento da polpa de banana 

 

O rendimento de polpa é um parâmetro de qualidade importante para a 

indústria de produtos concentrados, e variedades cujas frutas têm alto rendimento de 

polpa geram uma maior lucratividade para as indústrias (CHITARRA e CHITARRA, 

1990). O rendimento está diretamente relacionado com as medidas do fruto: 

comprimento longitudinal e transversal, peso, cascas e sementes (MACHADO et al., 

2003). O elevado rendimento de polpa de banana pode ser explicado pela baixa 

quantidade de água e de sementes presentes nesta fruta. 

 

Tabela 3–Rendimento do processamento da banana Prata-Anã. 
Material Massa (kg) 

Banana integral  43,94 
Cascas 15,34 

Banana sem cascas 28,60 
Bananas após tratamentos 28,43 

Sementes e fibras  4,26 
Polpa de banana 22,64 

 

Foram utilizados 43,94 kg de bananaPrata Anã, dos quais 15,34 kg eram de 

cascas. O peso obtido após o banho químico e o branqueamento foi de 28,43 kg. O peso 

de sementes e fibras longas retidas na peneira da despolpadeira foi de 4,26 kg. A 

quantidade de polpa obtida foi de 22,64 kg. 

A relação percentual (%) entre banana in natura e polpa de banana obtida 

foi de 51,53. Arrudaet al. (2003) extraindo polpa de banana com despolpadeira Bonina 

(malha 2,5 mm) obtiveram rendimentos de 62,5% de polpa em relação à matéria-prima 

na produção de vinho de banana Prata.Jesus (2004) e seus colaboradores caracterizando 

em termos físico-químicos diferentes genótipos de bananeira encontraram 63,18% de 

rendimento de polpa para o genótipo Prata Anã. Maccari Júnior et al. (2007) analisando 

o rendimento das operações de descasque e cozimento da banana caturra (Cavendish) 

para o desenvolvimento de bala de banana verificaram valores de rendimento de polpa 

que variaram entre 47,22 e 82,84%. Amorim et al. (2012) encontraram rendimentos de 

polpa de banana Prata Anã, no estádio de maturação 6, de 66,83%. 
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5.2 Caracterização físico-química da polpa de banana in natura 

 

Na Tabela 4são apresentados os valores médios obtidos em triplicata da 

caracterização físico-química da polpa de bananain natura. 

 

Tabela 4 – Caracterização físico-química da polpa de banana Prata-Anãin natura. 
Análises Valores (g.100g-1) 
Amido 7,20±0,03 
Cinzas 0,71±0,01 

AIR 10,37±0,44 
Pectina 0,81±0,02 

Hemicelulose 3,28±0,18 
Celulose + lignina 6,28±0,73 

 

Após a colheita na maturidade fisiológica, a banana caracteriza-se pelo 

baixo teor de açúcares, alto teor de amido e pela adstringência devida aos compostos 

fenólicos da polpa. Com o amadurecimento, ocorre a hidrólise do amido e o acúmulo de 

açúcares solúveis, redução da adstringência e amaciamento da polpa. Paralelamente, na 

casca observa-se o amarelecimento originado pela degradação da clorofila, pigmento 

que confere a cor verde, e síntese dos compostos carotenoides (EMBRAPA, 2009).O 

teor médio de amido na polpa da banana, estádio 7 de maturação, foi de 7,20%. 

Segundo Chitarra e Chitarra (2005), os valores encontrados na banana Prata variam de 

20 a 25% no fruto verde e de 0,2 a 1,5% no fruto completamente maduro. Jesus et al. 

(2004) caracterizaram dez diferentes genótipos de banana e encontraram teores de 

amido que variaram de 2,9 a 7,6%, para a banana Prata Anã o valor determinado por 

estes autores foi de 4,5%. Motaet al. (1997) investigando a composição em carboidratos 

de alguns cultivares de banana (Musa spp.) durante o amadurecimento observaram 

concentrações de amido variando de 0,9 a 7,1%. Para a banana Prata Comum o valor 

estimado foi de 5,1% e para a Prata Anã foi de 2,5%, após 18 dias de 

armazenamento.Prill et al. (2012) avaliando diferentes métodos de climatização em 

banana Prata Anã produzidas em Boa Vista-RR determinaram valores de amido entre 

0,5 e 7 mg de glicose.100 g de polpa-1após 4 dias de armazenamento. 

As variações verificadas na composição química e características físicas dos 

frutos em diferentes trabalhos podem ser oriundas de fatores: genéticos, ecológicos, 
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estádio de maturação, condições de armazenagem, época de colheita, alterações pós-

colheita resultantes da atividade fisiológica, metodologias utilizadas na determinação 

das análises dentre outros (PINTOet al. 2001). 

O teor de cinzas obtido foi de 0,71%. De acordo com a Tabela Brasileira de 

Composição dos Alimentos (TACO,2011) o teor de cinzas na banana Prata crua é de 

0,8%.Segundo Cardosoet al. (1999), o purê de banana Nanica industrializado possui 

teor médio de cinzas de 0,79%. 

O conteúdo de resíduos insolúveis em álcool (AIR) foi quantificado em 

10,37%, dos quais 0,81% são de pectina; 3,28% de hemicelulose e 6,28% são de 

celulose + lignina. 

 

5.3 Caracterização das preparações enzimáticas comerciais 

 

AMG 300L, Celluclast 1,5L e Pectinex XXL são preparados enzimáticos 

líquidos, de coloração escura (amarronzados), produzidos por cepas selecionadas de 

diferentes gêneros de micro-organismos (Aspergillus e Trichoderma, principalmente) a 

partir de fermentação submersa. Na Celluclast 1,5L, a enzima presente em maior 

quantidade é a celulase que hidrolisa as ligações glicosídicas do tipo β - (1,4) da 

celulose, convertendo-a em açúcares mais simples. A AMG 300L é uma amilase que 

atua na redução do amido. Já a Pectinex XXL promove a degradação de pectina 

(NOVOZYMES, 2012). 

A Tabela 5 apresenta os valores de atividade enzimática para as preparações 

comerciais utilizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

 

 

Tabela 5 – Caracterização da atividade enzimática das preparações comerciais 
utilizadas. 

Enzimas 

Preparações Enzimáticas 

Atividade Enzimática (U.mL-1) 

AMG 300L Celluclast 1,5L Pectinex XXL 

Poligalacturonases 21,6 ± 0,33b ND 323,58 ± 21,57d 

Pectinametilesterases 50,8 ± 1,51c 808,36 ± 47,92e 7918,32 ± 0,67e 

Pectinaliases 0,5 ± 0,55a 5,02 ± 4,82b 3,93 ± 1,41b 

Amilases 237,9 ± 2,35d 1,36 ± 0,67a 51,36 ± 0,38c 

Celulases ND 15,34 ± 3,15c 0,76 ± 0,56a 

Xilanases 52,5 ± 1,62c 407,95 ± 4,03d 202,76 ± 15,28d 

Valores médios obtidos a partir da análise em triplicata. Médias seguidas da mesma letra nas colunas não 
diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey ao nível de 10%. ND = não detectada. 

 

Na AMG 300L prevalecem as amilases (237,9U.mL-1). Este complexo 

possui quantidades semelhantes de pectinametilesterases (50,8 U.mL-1) e de xilanases 

(52,5 U.mL-1). A atividade de poligalacturonases é de 21,6 U.mL-1 e de pectinaliases é 

de 0,5 U.mL-1. 

A Celluclast 1,5L possui uma quantidade considerável de 

pectinametilesterases (808,36 U.mL-1) e de xilanases (407,95 U.mL-1). Não foi 

detectada a presença de poligalacturonases. As quantidades de celulases e de 

pectinaliases nesta preparação enzimática comercial foram as maiores em relação às 

demais enzimas utilizadas no trabalho. 

As maiores atividades de poligalacturonases (323,58 U.mL-1), 

pectinametilesterases (7978,32 U.mL-1) e de xilanases (202,76 U.mL-1) foram 

verificadas na Pectinex XXL que possui ainda 51,36 U.mL-1 de amilases e 0,76 U.mL-1 

de celulases. 

Spagnuolo et al. (1997) caracterizando as preparações comerciais Pectinex e 

Celluclast relataram para a Pectinex 779,2 U.mL-1 de atividade de pectinaliases mais 

pectinametilesterases; 3,7 U.mL-1de hemicelulases e 2335,1 U.mL-1de 

poligalacturonases e para a Celluclast 523,1; 32,8; 2313,9, respectivamente. 
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5.4 Avaliação da maceração enzimática da polpa de banana 

 

Os valores médios dos atributos físico-químicos da polpa de banana 

macerada e não macerada estão apresentados na Tabela 6. 

Observando a Tabela 6 notou-se que em todos os tratamentos, inclusive no 

controle, houve incremento na concentração dos grupos redutores totais.Contudo, 

somente nas amostras controle e naquelas em que se utilizou a AMG 300L, a Celluclast 

1,5L e a combinação de AMG, Celluclast e Pectinex XXL, o tratamento foi 

significativo ao nível de 5%. A menor concentração de GRT encontrada foi de 7,44% na 

amostra controle e a maior foi de 9,87% na amostra tratada com AMG 300L+Pectinex 

XXL+Celluclast 1,5L o que gerou um aumento de 25% na concentração de grupos 

redutores totais. Este aumento pode ser atribuído à liberação de resíduos de ácidos 

galacturônicos pela ação, principalmente, das pectinases presentes nas preparações 

comerciais (CORREIA, 2010). 

Silva et al. (2009) hidrolisaram a polpa de banana Prata com as enzimas 

Spring Alfa 100.000 (α-amilase fúngica), Spring 2002 (hemicelulase) e Pectinex AFPL-

3 (pectinase) para produção de aguardente e verificaram que houve um aumento de 30% 

na concentração dos açúcares redutores da polpa de banana macerada.Correia (2010) 

relatou um incremento nos açúcares redutores da polpa de noni em torno de 13% com a 

utilização de 2000 mg/kg de Pectinex Ultra SP-L, Pectinex AR, Viscozyme L, Ultrazym 

AFP-L, Citrozym L, Biopectinase CCM, Biopectinase CT e Celluclast, isoladamente, a 

30ºC, após 4 horas de maceração. Quando as enzimas utilizadas foram AMG e 

Shearzyme 500L o aumento foi de 7%. 
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Tabela 6 – Médias da concentração de grupos redutores totais, fluxo de líquido e de 
polpa, acidez titulável, sólidos solúveis e relação SS/AT da polpa de banana macerada e 
não macerada. 

Tratamentos 
GRT (g.100g-1) Sólidos solúveis (ºBrix) 

0 h 2 h 4 h 0 h 2 h 4 h 

Controle 7,44±0,02a 7,78±0,09a 8,17±0,09b  9,41±1,34a 10,69±0,12b 10,69±0,57b 

A  
8,10±0,08a 8,56±0,06b 

 
11,46±0,64a 11,43±0,15a 

C  
7,65±0,13a 8,18±0,03b 

 
10,86±0,15a 11,16±0,28a 

P  
8,76±0,56a 8,81±0,14a 

 
12,06±1,51a 11,13±0,23a 

A+C  
9,31±0,17a 9,60±0,10a 

 
11,43±0,25a 11,86±0,15a 

A+P  
9,29±0,17a 9,88±0,42a 

 
11,86±0,05a 12,16±0,05b 

P+C  
8,15±0,32a 8,55±0,19a 

 
11,13±0,23a 11,40±0,00a 

A+P+C  
9,21±0,16a 9,87±0,12b 

 
11,76±0,05a 12,30±0,00b 

Tratamentos 
Fluxo de líquido (cm) Fluxo de polpa (cm) 

0 h 2 h 4 h 0 h 2 h 4 h 
Controle 8,0±0,6b 8,0±0,6b 8,0±0,6b 7,2±0,7b 5,4±0,8a 4,6±1,0a 

A  6,6±0,5a 6,5±0,0a  6,0±0,5a 5,6±0,5a 

C  0,0±0,0a 0,0±0,0a  8,6±0,5a 11,3±1,0b 

P  0,0±0,0a 0,0±0,0a  11,0±0,8a 12,2±0,5b 

A+C  0,0±0,0a 0,0±0,0a  5,8±1,0a 7,5±0,5a 

A+P  0,0±0,0a 0,0±0,0a  10,5±0,5a 11,5±0,8a 

P+C  0,0±0,0a 0,0±0,0a  14,8±0,2a 17,3±1,6a 

A+P+C  0,0±0,0a 0,0±0,0a  16,0±0,8a 18,6±0,2b 

Tratamentos 
Acidez titulável (%ácido málico) SS/AT 

0 h 2 h 4 h 0 h 2 h 4 h 
Controle 0,20±0,02a 0,19±0,03a 0,20±0,02a 52,3±5,4a 60,6±12,4b 54,3±6,5a 

A  
0,23±0,27a 0,24±0,26a  50,2±7,0a 48,5±3,0a 

C  
0,17±0,41a 0,18±0,37a  66,4±10,2b 62,8±7,6a 

P  
0,18±0,50a 0,18±0,54a  70,4±18,5b 63,6±12,2a 

A+C  
0,18±0,18b 0,20±0,00a  65,5±4,9b 58,5±0,7a 

A+P  
0,20±0,25a 0,19±0,07a  59,7±4,7a 65,7±1,8b 

P+C  
0,19±0,47a 0,20±0,79a  59,1±9,9a 59,6±14,1a 

A+P+C  
0,26±0,41a 0,26±0,42a  46,3±5,2b 46,9±4,7b 

Valores obtidos a partir de análises realizadas em triplicata. Médias acompanhadas de mesma letra, na 
mesma linha, não diferem entre si (p ≤ 0,05). A = AMG 300L, C = Celluclast 1,5L, P = Pectinex XXL. 
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O teor de sólidos solúveis totais é um indicativo da quantidade de açúcares 

presentes nas frutas. Os sólidos solúveis na amostra controle aumentaram até 2 horas de 

maceração e permaneceram constantes. Nos demais tratamentos, os sólidos solúveis se 

mantiveram praticamente inalterados. O aumento foi significativo (p ≤ 0,05) apenas 

para os tratamentos com AMG 300L+Pectinex XXL e AMG 300L+Pectinex 

XXL+Celluclast 1,5L. Os menores valores foram verificados na amostra controle onde 

houve uma variação de 9,4 a 10,69 ºBrix. Nas demais amostras os teores de sólidos 

solúveis mantiveram-se em torno de 11 a 12 ºBrix.Byaruagaba-Bazirake, Van Ransburg 

e Kyamuhangire (2012) obtiveram resultados entre 15 e 27ºBrix no suco de banana 

tratado com Rapidase X-Press, Rapidase CB, Rapidase TF e OE-Lallzyme. 

Kyamuhangireet al. (2002) encontraram uma média de 34,9 ºBrix para o suco de banana 

tratado com enzimas pectinolíticas. Os frutos deste estudo são de cultivares diferentes 

daquelas utilizadas pelos demais autores, assim como as condições de hidrólise (tipo e 

concentração de enzima, diluição em água, temperatura e tempo de incubação), isso 

possivelmente explica as variações nos resultados encontrados.  

O aumento nos GRT e SS na amostra controle pode ser explicado pela 

atuação de enzimas endógenas naturalmente presentes na banana (poligalacturonases, 

pectinametilesterases, galacturonases e pectinaliases), indicando que o banho químico 

com solução de ácido cítrico e o branqueamento em água fervente na etapa de obtenção 

da polpa não foram suficientes para a inativação dessas enzimas. Tanto as enzimas 

endógenas quanto as preparações enzimáticas comerciais utilizadas neste trabalho são 

capazes de gerar modificaçõesnos polissacarídeos da parede celular, principalmente na 

pectina e na hemicelulose. A hidrólise enzimática pode solubilizar, despolimerizar e 

desmetoxilar a pectina e, assim como ocorre com a celulose e a hemicelulose poderá 

originar oligossacarídeos de tamanho e composição variados(PAIVA e PAIXÃO, 

2009). 

Aseparação de fases, em polpas de frutas, é um fenômeno indesejado 

conhecido como sinerese (Bourne, 2002). Comparando-se os valores de fluxo de líquido 

entre as amostras maceradas com o controle (sem adição de enzimas), percebeu-se que o 

tratamento enzimático proporcionou uma maior homogeneização da polpa. Havendo 

separação de líquido da polpa apenas nas amostras controle e naquelas tratadas com 

AMG 300L. O fluxo de líquido do controle diminuiu significativamente com o tempo (p 

≤ 0,05), de 8 cm no início da reação para 5 cm (redução de 37,5%), após 4 horas. O 
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mesmo não ocorreu com AMG que manteve o mesmo valor para o escoamento de 

líquido (6 cm).  

O fluxo de polpa na amostra controle e na amostra com AMG 300L 

diminuiu com o aumento do tempo de maceração, fenômeno contrário foi verificado nos 

demais tratamentos. O aumento no fluxo de polpa foi significativo (p ≤ 0,05) para 

Celluclast, Pectinex XXL, AMG+Pectinex XXL, Pectinex XXL+Celluclast e para a 

combinação AMG 300L+Pectinex XXL+Celluclast 1,5L. Já na amostra tratada com 

AMG 300L+Celluclast 1,5L houve diminuição do fluxo de polpa de 0 até 2 horas de 

incubação com posterior aumento. De maneira geral, observou-se uma diminuição da 

consistência da polpa nas amostras maceradas em relação ao controle. Tal redução 

tornou a polpa mais fluida, comprovando a eficácia dos tratamentos com as preparações 

enzimáticas comerciais sobre a polpa de banana. O fluxo de polpa variou de 7 até 19 

cm. A maior redução na consistência (63%) foi observada após 4 horas de maceração, 

adicionando-se à polpa AMG 300L+Pectinex XXL+Celluclast 1,5L, simultaneamente. 

Aquino (2012) conseguiu uma redução na consistência da polpa de bacuri em torno de 

80,12% adicionando à polpa uma combinação de 40 µL.100gpolpa-1 de Pectinex XXL e 

100 µL.100gpolpa-1 de Celluclast 1,5L, na temperatura de 30°C, a 80 minutos de 

incubação. 

A acidez titulável não sofreu modificações consideráveis com o tempo ou 

com os tratamentos realizados, mostrando que a adição de enzimas não provocou 

aumento ou diminuição no teor dos ácidos presentes na polpa de banana, variação que 

seria altamente indesejável do ponto de vista tecnológico uma vez que quanto mais 

ácida a polpa, maior a quantidade de sacarose a ser adicionada para a formulação do 

néctar, fato desfavorável tanto pelos gastos adicionais no processo quanto pelo aumento 

de calorias no produto. Os valores de acidez titulável mantiveram-se próximos de 

0,20% de ácido málico, que é o ácido mais abundante na banana (SADLER e 

MURPHY, 1998; KYAMUHANGIREet al., 2002). Balischiet al. (2002); Byaruagaba-

Bazirake, Van Ransburg, Kyamuhangire (2012) eKyamuhangireet al. (2002) 

demonstraram que a acidez titulável em polpas de frutas não é alterada em decorrência 

do tratamento enzimático. Essa (2002) pesquisando os efeitos da utilização do 

preparado enzimático Clarex ML sobre os sucos de ameixa, banana (Musa sapientum, 

L.) e goiaba encontrou uma média de sólidos solúveis de 18 ºBrix; 54% para a relação 

SS/AT; acidez titulável da ordem de 0,33% (ácido málico) e uma considerável 
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diminuição na viscosidade do suco de banana após o tratamento enzimático. A 

concentração de enzima utilizada foi de 0,5% (v/v), a temperatura e o tempo de 

incubação foram 50 ºC por 2 horas. 

A relação SS/AT correlaciona-se com o sabor das frutas e éum índice mais 

representativo que a medição isoladados açúcares ou da acidez (CHITARRA e 

CHITARRA, 1990). Quanto maior a razão SS/AT, maior o teor de sólidos solúveis e 

menor a acidez titulável. O menor valor encontrado foi de 46,3no tratamento realizado 

com AMG 300L+Pectinex XXL+Celluclast 1,5L e o maior, 70,4, foi detectado na 

amostra tratada com Pectinex XXL. Os resultados mais expressivos foram encontrados 

nas amostras tratadas com Celluclast 1,5L, Pectinex XXL e AMG 300L+Celluclast 

1,5L. O quociente °Brix/Acidez sofreu redução de 0 até 4 horas de maceração, os 

melhores resultados foram encontrados após 2 horas, diferenças significativas ao nível 

de 5% foram detectadas em todos os tratamentos.Hansen et al. (2012) caracterizando 

em termos físico-químicos a banana Terra Maranhão em diferentes estádios de 

maturação encontrou para a relação °Brix/Acidez valores que oscilaram entre 37,8 e 

47,8. Já Cerqueira e Medina(2002), observando as características pós-colheita de frutos 

de genótipos de bananeira (Musa spp.), detectaram valores que variaram de 33,7 a 109,2 

para bananas no estádio 7 de maturação. Sarmento et al. (2012), Pimentel et al. (2010) e 

Sales et al. (2006) apresentaram valores compatíveis com os valores de SS/ AT 

encontrados neste trabalho, que variaram de 44 a 63 para bananas completamente 

maduras. 

Os complexos enzimáticos apresentaram melhor desempenho, em todas as 

análises realizadas, quando atuaram sinergisticamente. As preparações enzimáticas 

comerciais são formuladas para conter um ou mais tipos de enzimas pectinolíticas 

dependendo do tipo de aplicação, além de suas atividades de celulases, hemicelulases, 

proteases e amilases, constituindo um “coquetel enzimático”(LEONEL, CEREDA e 

ROAU, 1999). A ação combinada das celulases, pectinases e hemicelulases no 

tratamento de produtos vegetais apresenta um efeito sinergístico que é vantajoso sob 

aspectos de rendimento, operacionalidade e qualidade final do produto (SILVA et al., 

1997). Coelho et al.(2008) afirmaram que as preparações constituídas principalmentede 

pectinases dissolvem o tecido da planta, formando uma suspensão celular. Se 

estasuspensão é macerada com celulases, a lise da parede celular aumenta levando a 
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umadegradação quase completa de carboidratos solúveis e insolúveis.O tratamento 

enzimático conduz a uma extensa degradação da lamela média e da pectina das paredes 

celulares por ação de poligalacturonases, pectinametilesterases e pectinaliases. O efeito 

sinergístico da combinação de pectinases e celulases é um processo crucial no 

tratamento enzimático da polpa para uma quase completa liquefação das frutas e dos 

vegetais (UENOJO e PASTORE, 2007). Bahmarian et al. (2011) observaram um 

aumento de 46% nos açúcares da polpa de tâmara, fruta originária de países do Oriente 

Médio, quando utilizou uma pectinase e uma celulase simultaneamente, contra 18% 

utilizando as mesmas enzimas separadamente.Leonel e Cereda (1999) combinaram 

amilases, pectinases e celulases no processo de hidrólise-sacarificação do farelo de 

mandioca para produção de etanol e relataram um aumento de 29,17% na hidrólise do 

amido com a associação dessas enzimas. 

 

5.5 Avaliação sensorial do néctar de banana 

 

Na avaliação sensorial do néctar de banana foram testadas as mesmas 

combinações de tratamentos do item 4.4.2, fixando-se o tempo de incubação de 4 horas 

pela observação das análises anteriores. 

A Tabela 7 revela os teores médios de sólidos solúveis e de pH encontrados 

nos néctares macerados enzimaticamente. 

Os tratamentos enzimáticos não provocaram mudanças expressivas nos 

teores de sólidos solúveis e no pH dos néctares de banana.Para os sólidos solúveis o 

menor valor encontrado foi de 17,37 ºBrix na amostra controle, e o máximo, 18,73 

ºBrix em AMG 300L+Pectinex XXL. O pH variou de 4,36 a 4,55. 
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Tabela 7 – Médias de sólidos solúveis e pH dos néctares de banana macerados 
enzimaticamente. 

Tratamento Sólidos solúveis (ºBrix) pH 
Controle 17,37 4,55 

A 18,27 4,46 

C 17,40 4,53 

P 17,90 4,48 

A+C 18,67 4,49 

A+P 18,73 4,36 

P+C 18,33 4,35 

A+P+C 17,83 4,37 
A = AMG 300L, C = Celluclast 1,5L, P = Pectinex XXL. 
 

Alguns autores encontraram valores bem próximos a estes. Essa (2002) 

encontrou valores muito próximos aos descritos neste trabalho: 17,7 ºBrix e 4,64 

pHpara o suco de banana não hidrolisado e 18 ºBrix e 4,65 para o suco macerado com 

Clarex ML.Byaruagaba-Bazirakeet al. (2012) empregando diferentes enzimas 

pectinolíticas ao purê de diferentes variedades africanas de banana determinaram 

valores de sólidos solúveis que variaram 15,2 a 27,1ºBrix. O pH mínimo encontrado foi 

de 4,02 e o máximo 4,40.Víquez et al. (1981) investigaram, em umaequipe de 

provadores, a preferência de suco debanana apresentando pH variando de 3,8 a 5,0.O 

nível de pH foi ajustado com uma combinaçãode ácidos málico e cítrico. A faixa de pH 

preferida foi de 4,4 a 4,6. Os sucos apresentaram sabor earoma excelentes.Mesquita et 

al. (2009) produziram e caracterizaram néctares a partir do purê acidificado de três 

variedades de banana e encontraram médias de pH de 4,49 para as cultivares Prata e 

Marmelo e,na banana Nanica, 4,59. 

Na Tabela 8 são apresentadas as médias de aceitação e do diagnóstico de 

atributos dos néctares de banana tratados enzimaticamente de acordo com o julgamento 

dos consumidores. 
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Tabela 8– Médias de aceitação e da intensidade dos atributos sensoriais avaliados nas 
amostras de néctar de banana tratadas e não tratada enzimaticamente.  

Tratamento Aceitação Grumos Consistência Sabor banana 
Controle 5,31±2,16b 7,74±1,49a 6,49±2,08a 5,92±2,14a 

A 5,20±1,99b 7,83±0,89a 6,38±1,85a 5,66±2,01a 
C 5,96±1,76a 6,37±1,99b 5,69±2,01ba 6,07±1,70a 
P 6,42±1,62a 5,85±2,09cb 5,24±2,11b 6,02±1,98a 

A+C 6,14±1,54a 5,60±2,35cb 4,81±2,08bc 5,65±2,06a 
A+P 6,42±1,51a 5,31±2,45c 5,33±2,07c 5,80±2,07a 
P+C 6,50±1,46a 3,67±2,22d 4,21±2,08c 5,53±2,05a 

A+P+C 6,25±1,63a 4,08±2,15d 4,20±1,96c 5,55±2,00a 
Médias acompanhadas de mesma letra, na mesma coluna, não diferem entre si (p ≤ 0,05). A = AMG 
300L, C = Celluclast 1,5L, P = Pectinex XXL. 
 

A Tabela 8nos mostra que os julgadores gostaram do sabor dos néctares de 

banana, as médias situaram-se em torno de 6. Observou-se a formação de dois grupos 

estatisticamente diferentes (p ≤ 0,05). As amostras com maiores notas foram aquelas 

tratadas com Celluclast 1,5L;Pectinex XXL; AMG 300L+Celluclast 1,5; AMG 

300L+Pectinex XXL; Pectinex XXL+Celluclast 1,5L; AMG 300L+Pectinex 

XXL+Celluclast 1,5L. O controle e a amostra tratada com AMG 300L obtiveram as 

menores médias em relação a este atributo e não diferiram estatisticamente. 

Com relação à intensidade da presença de grumos, percebemos que houve 

uma maior variação nas médias, de 3,67 a 7,83. As amostras controle e com AMG 300L 

não diferiram estatisticamente ao nível de 5% e apresentaram as maiores notas. Por sua 

vez, os néctares tratados com Pectinex XXL+Celluclast 1,5L e AMG 300L+Pectinex 

XXL+Celluclast 1,5L receberam as menores notas para este atributo. Comportamento 

similar foi observado para a consistência, mostrando que estes atributos estão 

fortemente relacionados, ou seja, quanto maior a presença de grumos, maior a 

consistência do néctar. Fazendo um paralelo entre aceitação global, presença de grumos 

e consistência, percebeu-se que as amostras melhor aceitas foram também as que 

apresentaram menos grumos e menor consistência. 

Não foi observada diferença significativa, ao nível de 5%, entre as amostras 

quanto à intensidade do sabor de banana, as médias variaram pouco, entre 5,55 e 6,07. 

Sendo que a amostra com sabor de banana mais marcante foi aquela tratada com 

Celluclast 1,5L. 

 Verificamos a partir dos dados expostos na Tabela 8 que o melhor 

desempenho físico-químico, obtido com a adição de 75 µL de A+P+C à polpa de 
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banana, não se converteu na maior aceitabilidade do néctar.  Uma vez que as amostras 

P+C, A+P e P obtiveram médias de aceitação superiores, embora não tenha sido 

detectada diferença estatística ao nível de 5%. 

Na Figura22 pode-se visualizar a distribuição das frequências dos valores 

hedônicos para cada amostra em relação à aceitação do sabor. O histograma revela que 

os néctares de banana, submetidos a diferentes tratamentos enzimáticos, foram aceitos 

quanto ao sabor, a maioria das respostas variou entre as categorias 6 (gostei pouco) e 7 

(gostei). As amostras controle e AMG 300L foram as menos aceitas. Nessas amostras 

foram determinados os maiores valores de consistência e a maior intensidade da 

presença de grumos o que pode ter influenciado negativamente na aceitabilidade. Para 

as demais amostras, apesar de não ter sido detectada diferença estatisticamente 

significativa, observou-se que a amostra tratada com Pectinex XXL+Celluclast 1,5L 

apresentou aceitabilidade ligeiramente maior que as demais com 27,08% das respostas 

nas categorias máximas da escala hedônica (8 e 9). Já as amostras com Celluclast 1,5L; 

AMG 300L+Pectinex XXL e AMG 300L+Pectinex XXL+Celluclast 1,5L, ficaram bem 

distribuídas em torno da moda 7 (gostei). Os resultados obtidos demonstram que a 

adição de enzimas comerciais à polpa de banana é benéfica por proporcionar notável 

melhoria na consistência e na redução dos grumos do néctar, aumentando a 

aceitabilidade do mesmo.  

Produtos com banana em sua formulação são geralmente bem aceitos. 

Mesquita et al. (2009) avaliaram sensorialmente néctares de banana das variedades 

Nanica, Marmelo e Prata. De um modo geral, o néctar produzido a partir da variedade 

Nanica foi o mais aceito em relação ao sabor (6,76), aparência globale intenção de 

compra, no entanto, a cor deste néctar apresentou as menores notas. O néctar da 

variedade Prata apresentou a segunda melhor média com relação à cor (6,7), embora 

tenha recebido as piores notas em relação aos demais atributos, a média do sabor deste 

néctar foi 4,4. Silva e Araújo (2009) formularam suco tropical enriquecido com banana 

verde e obtiveram média de 6,8 com relação à aceitação. 

Investigações anteriores corroboram com os resultados obtidos neste 

trabalho: Cardoso et al. (1999) observando a qualidade do suco de banana Nanica 

(Musa cavendish) clarificado com as enzimas Clarex e CEC1-CTAA obtiveram 

resultados semelhantes aos encontrados neste trabalho em relação à aceitação do sabor. 

As médias encontradas para este atributo foram de 6,72 quando utilizaram Clarex e de 



6,05 com a CEC1-CTAA. 

Kyamuhangire (2012),empregando 

Press, Rapidase CB, Rapidase TF e OE

reacional de 24 horas, em sucos de três cultivares afri

e Bogoya), obtiverammédia de aceitação 6 para os sucos tratados. Arruda 

elaboraram e realizaram a análise sensorial do 

macerada com pectinases e amilases, e observaram 

situaram-se entre as categorias 7 e 8 (para a amostra servida à temperatura de 16

entre 6 e 7 (para amostra servida a 30

 

Figura 22 – Histograma de frequência dos valores hedônicos atribuídos ao néctar de banana
diferentes tratamentos enzimáticos, quanto à aceitação do sabor (1 = desgostei muitíssimo; 5 = nem 
gostei, nem desgostei; 9 = gostei muitíssimo).
 
 

Para a análise estatística dos dados foi aplicada 

de componentes principais (ACP) pelo programa XLSTAT, considerando

das análises físico-químicas realizadas na polpa macerada e as médias obtidas na análise 

sensorial do néctar de banana submetido a oito tratamentos distintos, após quatro horas 

de maceração. 
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CTAA. Byaruagaba-Byaruagaba-Bazirake, Van

pregando 0,03 g.kg-1das enzimas comerciais 

e CB, Rapidase TF e OE-Lallzyme, na temperatura de 15 ºC e no tempo 

em sucos de três cultivares africanas de banana (K

média de aceitação 6 para os sucos tratados. Arruda 

realizaram a análise sensorial do vinho de banana Prata, a partir da polpa 

macerada com pectinases e amilases, e observaram que a maioria das respostas 

se entre as categorias 7 e 8 (para a amostra servida à temperatura de 16

entre 6 e 7 (para amostra servida a 30ºC). 

Histograma de frequência dos valores hedônicos atribuídos ao néctar de banana
diferentes tratamentos enzimáticos, quanto à aceitação do sabor (1 = desgostei muitíssimo; 5 = nem 
gostei, nem desgostei; 9 = gostei muitíssimo). 

Para a análise estatística dos dados foi aplicada ainda a técnica multivariada 

principais (ACP) pelo programa XLSTAT, considerando

químicas realizadas na polpa macerada e as médias obtidas na análise 

sensorial do néctar de banana submetido a oito tratamentos distintos, após quatro horas 
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A técnica multivariada de componentes principais não compara médias 

trata-se de uma representação gráfica que tenta aproximar as amostras dos atributos que 

melhor as definem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 23- Análise de Componentes Principais dos atributos físico-químicos e sensoriais do néctar de 
banana submetido a diferentes tratamentos enzimáticos (a) atributos sensoriais e físico-químicos e (b) 
amostras. A = AMG 300L, P = PectinexXXL, C = Celluclast 1,5L. 
 

Visualizando-se uma sobreposição das duas figuras A e B, as amostras 

localizam-se próximas aos vetores dos atributos que as caracterizam e o sentido do vetor 

indica a direção para onde aquela característica aumenta. Sendo assim, vetores muito 

próximos apresentam alta correlação positiva. Já vetores que se opõem estão 

negativamente relacionados, ou seja, à medida que um aumenta o outro tende a 

diminuir. 

A Figura 22 revela que as variáveis fluxo de polpa, GRT (grupos redutores 

totais) e SS (sólidos solúveis) estão relacionadas positivamente. Desta maneira, um 

incremento na concentração de GRT, gera aumento no teor de SS e consequentemente, 

um maior fluxo de polpa é observado. Em contrapartida, a relação entre AT (acidez 

titulável) e SS/AT (ºBrix/acidez) é inversamente proporcional, ou seja, à medida que a 

variável AT aumenta, SS/AT diminui. A amostra AMG 300L+Pectinex 

XXL+Celluclast 1,5L ficou bem caracterizada pela acidez. Enquanto que a amostra com 

Pectinex XXL apresentou maior correlação SS/AT. 

A B 
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Os atributos grumos e consistência apresentaram alta correlação positiva 

entre si (vetores situados em ângulos próximos a 0º). A amostra com maior presença de 

grumos e consistência foi a controle. A aceitação e o fluxo de líquido estão 

negativamente relacionados (vetores formando ângulo de180º), logo as amostras 

preferidas foram as que não apresentaram o fenômeno da sinerese.  

A amostra com maior fluxo de líquido e, portanto, menos aceita foi a AMG 

300L seguida do controle que apresentou mais grumos e maior consistência em relação 

as demais. As mais aceitas foram AMG 300L+Pectinex XXL e Pectinex 

XXL+Celluclast 1,5L.  

Os vetores SS e sabor de banana formam um ângulo de 180º, indicando que 

se correlacionam negativamente, revelando ainda que amostras de néctar muito 

docesperdem o sabor característico. A amostra com sabor de banana mais acentuado foi 

a Celluclast 1,5L e as menores foram Pectinex XXL+Celluclast 1,5L e AMG 

300L+Pectinex XXL+Celluclast 1,5L. 

Levando-se em consideração apenas a avaliação físico-química, o 

tratamento mais eficiente foi aquele no qual se adicionou 75 µL de cada um dos 

complexos enzimáticos (AMG 300L+Pectinex XXL+Celluclast 1,5L), na temperatura 

de 30ºC após 2 horas de maceração. O melhor desempenho físico-químico alcançado 

com este tratamento não garantiu maior aceitabilidade do néctar produzido a partir dele. 

Apesar de não terem sido notadas diferenças significativas no quesito 

aceitação do sabor, na análise sensorial dos néctares, podemos observar que a amostra 

macerada com 75 µL de Pectinex XXL+Celluclast 1,5L, na temperatura de 30ºC a 4 

horas de incubação apresentou aceitabilidade ligeiramente superior.  
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6 CONCLUSÕES 

 

O rendimento da polpa de banana obtida foi de, aproximadamente, 52%. 

Os complexos enzimáticos utilizados apresentaram atividade amilolítica, 

celulolítica, pectinolítica e xilanolítica. 

A avaliação físico-química da polpa de banana in natura revelou que a fruta 

é rica em amido e possui quantidades consideráveis de pectina, hemicelulose, celulose e 

lignina. 

A análise físico-química da polpa de banana submetida à hidrólise 

enzimática revelou aumento na concentração dos grupos redutores totais e dos sólidos 

solúveis, redução na viscosidade da polpa (aumento do fluxo de polpa) e na separação 

de líquido da polpa (sinerese)indicando que as enzimas foram capazes de atuar sobre os 

polissacarídeos e fibras longas, além de solubilizar alguns dos constituintes da parede 

celular da polpa de banana. 

As preparações enzimáticas apresentaram um desempenho melhor, em todas 

as análises realizadas, quando atuaram sinergisticamente. 

O tratamento mais indicado para a maceração da polpa objetivando a 

produção de néctar de banana com maior aceitabilidade deverá utilizar 75 µL de 

Pectinex XXL+Celluclast 1,5L, na temperatura de 30 ºC a 4 horas de incubação. 

Seguindo os resultados até agora alcançados, pesquisas futuras serão 

conduzidas a fim de melhorar a aceitação global do néctar.  

A aplicação de enzimas de maceração provaram ser muito úteis no 

desenvolvimento de programas de industrialização de néctares de banana. 
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7SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

De posse dos resultados encontrados neste trabalho, no qual foram 

esclarecidos o tratamento e o tempo de maceração enzimática mais eficientes, testes 

adicionais poderão ser realizados para determinar a concentração de enzima e a 

temperatura ideais visando a otimização do processo de produção do néctar de banana. 

Outras formulações de néctar de banana deverão ser analisadas 

sensorialmente a fim de se obter uma maior aceitabilidade. 

Alternativas para a elaboração de um néctar mais clarificadodeverão 

serpropostas. 

O processo de maceração enzimática da polpa de banana deverá ser 

ampliado para a produção do néctar de banana em escala piloto. 
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APÊNDICE A –TCLE E FICHA SENSORIAL DO NÉCTAR DE BANANA 
UTILIZADOS NA AVALIAÇÃO SENSORIAL 

 
 
 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 O Sr.(a) está sendo convidado(a) a participar como voluntário(a) em uma atividade do projeto de pesquisa “Maceração 

enzimática de polpa de frutas tropicais com elevada consistência”, de responsabilidade do pesquisador Gustavo Adolfo 

Saavedra Pinto,da Embrapa Agroindústria Tropical.  

O propósito desta pesquisa é caracterizar sensorialmente os néctares desenvolvidos a partir das polpas maceradas 

enzimaticamente. Para obtenção dos dados, lhe será solicitado comparecer ao Laboratório de Análise Sensorial, onde em cerca de 15 

minutos realizará o teste sensorial. Você não será remunerado por esta atividade, porém contribuirá para elucidar como o tratamento 

enzimático afeta as características sensoriais dos néctares desenvolvidos. Sua participação não é obrigatória, e, a qualquer momento, 

você poderá desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o 

pesquisador ou com a instituição. Ainda lhe será garantido o sigilo que assegure a privacidade da sua identidade, como também a 

confidencialidade de todos os resultados obtidos, os quais somente serão divulgados dados diretamente relacionados aos objetivos 

da pesquisa pelos pesquisadores desse projeto. 

O consumo deste produto não oferece riscos à saúde, contudo se ocorrer algum desconforto durante ou até 12 h após a 

análise você será encaminhado ao serviço público de saúde. 

Após ter sido esclarecido(a) sobre as informações acima, no caso de concordar em fazer parte do estudo, por favor 

assinar ao final do documento. Você receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone e endereço do pesquisador principal, 

podendo tirar dúvidas do projeto e de sua participação. 

 

_________________________________________________________________________ 

Gustavo Adolfo Saavedra Pinto (Pesquisador) - Embrapa Agroindústria Tropical - (85) 3391-7241 

 

Eu, ______________________________________, declaro que li as informações contidas nesse documento, fui devidamente 

informado(a) pelo pesquisador Gustavo Adolfo Saavedra Pinto sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os 

possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar o consentimento a qualquer 

momento, sem que isso leve a qualquer penalidade. Declaro ainda que recebi uma cópia desse Termo de Consentimento. Desse 

modo, concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

Fortaleza/CE, _____ de ____________ de _______ 

_________________________________ _______________________________________________ 

Participante        Responsável pelo teste 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
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O propósito desta pesquisa é caracterizar sensorialmente os néctares desenvolvidos a partir das polpas maceradas 

enzimaticamente. Para obtenção dos dados, lhe será solicitado comparecer ao Laboratório de Análise Sensorial, onde em cerca de 15 

minutos realizará o teste sensorial. Você não será remunerado por esta atividade, porém contribuirá para elucidar como o tratamento 

enzimático afeta as características sensoriais dos néctares desenvolvidos. Sua participação não é obrigatória, e, a qualquer momento, 

você poderá desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o 

pesquisador ou com a instituição. Ainda lhe será garantido o sigilo que assegure a privacidade da sua identidade, como também a 

confidencialidade de todos os resultados obtidos, os quais somente serão divulgados dados diretamente relacionados aos objetivos 

da pesquisa pelos pesquisadores desse projeto. 

O consumo deste produto não oferece riscos à saúde, contudo se ocorrer algum desconforto durante ou até 12 h após a 

análise você será encaminhado ao serviço público de saúde. 

Após ter sido esclarecido(a) sobre as informações acima, no caso de concordar em fazer parte do estudo, por favor 

assinar ao final do documento. Você receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone e endereço do pesquisador principal, 

podendo tirar dúvidas do projeto e de sua participação. 

 

_________________________________________________________________________ 

Gustavo Adolfo Saavedra Pinto (Pesquisador) - Embrapa Agroindústria Tropical - (85) 3391-7241 

 

Eu, ______________________________________, declaro que li as informações contidas nesse documento, fui devidamente 

informado(a) pelo pesquisador Gustavo Adolfo Saavedra Pinto sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os 

possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar o consentimento a qualquer 

momento, sem que isso leve a qualquer penalidade. Declaro ainda que recebi uma cópia desse Termo de Consentimento. Desse 

modo, concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

Fortaleza/CE, _____ de ____________ de _______ 

_________________________________ _______________________________________________ 

Participante          Responsável pelo teste 

 

Data Participante Responsável pelo Teste 

____/______/_____   

____/______/_____   

____/______/_____   

____/______/_____   

____/______/_____   

 

 

 



92 

 

 

 

 

 
Fraca                                                                                            Forte 

 

 
Fraca                                                                                            Forte 

 

 
Fraca                                                                                            Forte 

 

 
Fraca                                                                                            Forte 

 

 
Fraca                                                                                            Forte 

 

 
Fraca                                                                                            Forte 

 

 
Fraca                                                                                            Forte 

 

 
Fraca                                                                                            Forte 

 

 
Fraca                                                                                            Forte 

 

 
Fraca                                                                                            Forte 

 

 
Fraca                                                                                            Forte 

 

 
Fraca                                                                                            Forte 

 

 

 
TESTE SENSORIAL – NÉCTAR BANANA 

 
Nome______________________________________________________ Data: ______/______/_______ Provador _______ 
 
Por favor, avalie as amostras de Néctar de Banana na sequência solicitada, utilizando a escala abaixo para descrever o quanto você 
gostou ou desgostou do SABOR. Escreva a posição na escala que melhor reflete seu julgamento. 
 
Aceitação do Sabor 
( 9 ) Gostei muitíssimo                      
( 8 ) Gostei muito 
( 7 ) Gostei   
( 6 ) Gostei  pouco 
( 5 ) Nem gostei/Nem desgostei  
( 4 ) Desgostei pouco 
( 3 ) Desgostei  
( 2 )  Desgostei muito  
( 1)  Desgostei muitíssimo 

 
Comentário:_______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

__ 
 

Agora avalie em cada amostra a INTENSIDADE dos descritores abaixo, marcando um TRAÇO vertical na escala 
correspondente abaixo: 

 
1) Descritor: PRESENÇA DE GRUMOS 

 
Amostra __________  

 
 

Amostra __________  
 
 

Amostra __________  
 
 

Amostra __________  
 
 

2) Descritor: SABOR DE BANANA 
 

Amostra __________  
 
 

Amostra __________  
 
 

Amostra __________  
 
 

Amostra __________  
 

 
 

3) Descritor: CONSISTÊNCIA 
 

Amostra __________  
 
 

Amostra __________  
 
 

Amostra __________  
 
 

Amostra __________  
 
 

 Amostra  Valor 
________  ________ 
________  ________ 
________  ________ 
________  ________ 
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Fraca                                                                                            Forte 

 

 
Fraca                                                                                            Forte 

 

 
Fraca                                                                                            Forte 

 

 
Fraca                                                                                            Forte 

 

 
Fraca                                                                                            Forte 

 

 
Fraca                                                                                            Forte 

 

 
Fraca                                                                                            Forte 

 

 
Fraca                                                                                            Forte 

 

 
Fraca                                                                                            Forte 

 

 
Fraca                                                                                            Forte 

 

 
Fraca                                                                                            Forte 

 

 
Fraca                                                                                            Forte 

 
 
 

2ª Sessão 
Por favor, avalie outras 04 amostras de Néctar de Banana na sequência solicitada, utilizando a escala abaixo para descrever o quanto 
você gostou ou desgostou do SABOR. Escreva a posição na escala que melhor reflete seu julgamento. 
Aceitação do Sabor 
( 9 ) Gostei muitíssimo                      
( 8 ) Gostei muito 
( 7 ) Gostei   
( 6 ) Gostei  pouco 
( 5 ) Nem gostei/Nem desgostei  
( 4 ) Desgostei pouco 
( 3 ) Desgostei  
( 2 )  Desgostei muito  
( 1)  Desgostei muitíssimo 

 
Comentário:_______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

__ 
 

Agora avalie em cada amostra a INTENSIDADE dos descritores abaixo, marcando um TRAÇO vertical na escala 
correspondente abaixo: 

 
1)   Descritor: PRESENÇA DE GRUMOS 

 
Amostra __________  

 
 

Amostra __________  
 
 

Amostra __________  
 
 

Amostra __________  
 

 
2)   Descritor: SABOR DE BANANA 

 
Amostra __________  

 
 

Amostra __________  
 
 

Amostra __________  
 
 

Amostra __________  
 

 
 

3)  Descritor: CONSISTÊNCIA 
 

Amostra __________  
 
 

Amostra __________  
 
 

Amostra __________  
 
 

Amostra __________  
 
 
 
 

OBRIGADA!!!! 
 
 

 Amostra             
Valor 

________  ________ 
________  ________ 
________  ________ 
________  ________ 
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APÊNDICE B – FOTOS 

 

 

Provador recebendo a amostra. Cabine iluminada com luz vermelha. Foto: A autora (2012). 

 

Bandeja preparada para servir. Foto: A autora (2012). 



95 

 

 

 

 

 
A - Polpa de banana Prata-Anã após a despolpa. B – Sementes e fibras retidas na despolpadeira. Foto: A 

autora (2012). 

 

 

A 

B 


