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Introdução 
A bananeira pertence à família Musaceae, sendo 
constituída por diversas espécies do gênero Musa, 
mas, especialmente, por grupos varietais oriundos 
do cruzamento (ou não) das espécies M. acuminata 
(grupo genômico A) e M. balbisiana (grupo 
genômico B).1  
A grande importância nutricional, social e 
econômica da bananeira, o alto potencial 
antioxidante dessa planta e a ausência de estudos 
químicos e de avaliação antioxidante do látex e de 
determinadas partes das bananeiras brasileiras 
foram alguns dos fatores que motivaram a proposta 
do presente trabalho de 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 de 
aplicar as técnicas de estatística multivariada, 
análise de componentes principais (PCA – Principal 
Component Analysis) e de agrupamento hierárquico 
(HCA – Hierarchical Cluster Analysis) visando à 
classificação dos diferentes cultivares. Tais técnicas 
são ferramentas importantes e complementares 
para identificar semelhanças entre amostras 
complexas2. 

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 extratos vegetais foram analisados 
por HPLC, após otimizações realizadas em 
metodologia previamente descrita3. 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 PCA e HCA. Para tal, 
usou-se seleção de variáveis, autoescalamento, 
norma 1 e primeira derivada (5 pontos). 
Observa-se pela Figura 1 que, em geral, houve 
agrupamento das amostras por cultivar. Isto só não 
foi muito bem observado para o cultivar Maçã. A 
PC1 descreveu 33,4 % da variância total, enquanto 
a PC2 descreveu 21,6 %; as duas somadas, 
portanto, expressam 55,0 % da informação original. 
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Figura 1. PC1 vs PC2 da matriz cromatográfica. 
 
A análise por HCA apresentou dois grandes grupos, 
sendo que todas as partes vegetais do cultivar 
Nanicão ficaram em um grupo, assim como três dos 
extratos das bainhas foliares. No outro grupo, 
ficaram todos os extratos vegetais do cultivar Ouro e 
os demais extratos. 

Conclusões 
A análise por HPLC aliada aos métodos de 
estatística multivariada PCA e HCA é uma 
ferramenta útil na classificação dos diferentes 
cultivares de bananeira, oferecendo uma alternativa 
promissora para sua diferenciação. 
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