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Introdução 

A bananeira (Musa sp) é uma planta pertencente à 

família Musaceae que produz frutos amplamente 

utilizados na alimentação humana
1
.  

Devido, principalmente, à ausência de estudos 

químicos de determinadas partes das bananeiras 

brasileiras, decidiu-se estudar a composição 

química de extratos da porção do eixo floral inserida 

no pseudocaule (engaço branco), da porção exposta 

ao ambiente (engaço verde) e da bainha foliar dos 

cultivares Nanicão (grupo genômico AAA), Prata 

Anã (AAB), Maçã (AAB) e Ouro (AA) e aplicar o 

método de análise supervisionada PLS-DA (Partial 

Least Squares Discriminant Analysis, Análise 

Discriminatória por Mínimos Quadrados Parciais) 

visando à discriminação dos quatro diferentes 

cultivares de bananeiras. A aplicação de técnicas de 

análise supervisionada é geralmente necessária 

quando a característica de interesse não é a 

principal fonte de variabilidade
2
. 

Resultados e Discussão 

As amostras vegetais foram coletadas no campus 
da UFV e os extratos vegetais foram preparados por 
maceração, utilizando-se diferentes misturas de 
MeOH:H2O. Os perfis cromatográficos dos extratos 
vegetais foram obtidos por HPLC, após otimizações 
realizadas em metodologia previamente descrita

3
. 

Os cromatogramas obtidos foram exportados para o 
programa Microsoft Excel para a construção da 
matriz, sendo que a transposição dos dados foi 
realizada no programa Origin. Cada linha da matriz 
consistia em um extrato, enquanto as colunas da 
matriz eram os valores de unidades de absorbância 
(a 280 nm) obtidos para cada amostra. A matriz 
inicialmente construída consistia em 18 linhas e 144 
colunas. Posteriormente, outras variáveis foram 
excluídas de forma a otimizar as análises 
estatísticas. Os dados cromatográficos foram 

analisados no programa Piourette (versão 4.0). 
Realizou-se a análise por PLS-DA. Para tal, usou-se 
seleção de variáveis, autoescalamento, norma 1 e 
primeira derivada (5 pontos) e validação cruzada. 
Tais condições foram estabelecidas através de uma 
análise prévia por PCA (Principal Component 
Analysis, Análise de Componentes Principais). 

A Figura 1 mostra que houve discriminação entre os 
extratos, sendo que se observou agrupamento dos 
extratos de acordo com o cultivar, ou seja, todas as 
partes vegetais de um mesmo cultivar posicionaram-
se em um mesmo grupo. A PC1 descreveu 25,6 % 
da variância total, enquanto a PC2 descreveu 16,4 
%; as duas somadas, portanto, expressam 42,0 % 
da informação original.  
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Figura 1. PLS-DA dos dados cromatográficos 
obtidos para os extratos vegetais. Legenda: NEV 

(Nanicão, engaço verde), NEB (Nanicão, engaço branco), NBF 

(Nanicão, bainha foliar), PEV (Prata Anã, engaço verde), PEB 

(Prata Anã, engaço branco), PBF (Prata Anã, bainha foliar), OEV 

(Ouro, engaço verde), OEB (Ouro, engaço branco), OBF (Ouro, 

bainha foliar), MEV (Maçã, engaço verde), MEB (Maçã, engaço 

branco) e MBF (Maçã, bainha foliar)  

Conclusões 

O método de análise supervisionada PLS-DA 

aplicado a dados cromatográficos permitiu a 

discriminação dos cultivares de bananeira, que 

foram agrupados segundo os seus grupos varietais, 

indicando que, desta forma, a análise por PLS-DA 

de dados cromatográficos de extratos de bananeiras  

pode ser útil para auxiliar na diferenciação dos 

grupos genômicos das mesmas. 
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