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1. INTRODUÇÃO

	A banana (musa spp.) é uma das frutas de maior consumo no mundo devido as suas características alimentares que implicam num elevado consumo nas diversas camadas da sociedade.
	No Brasil foi a segunda cultura mais produzida depois dos cítricos segundo dados do IBGE, no ano de 2001.
	A banana tem elevado valor nutricional, apresentando-se como fonte energética devido a presença de amido e açúcares, além das vitaminas A e C e sais minerais como potássio, fósforo, cálcio, sódio e magnésio [4].
Por outro lado, a banana é um fruto perecível, sensível ao choque físico e ao uso do frio e com rápida maturação, exigindo assim, grandes cuidados na sua manipulação e conservação.
	Para evitar desperdícios, a industrialização permite converter produtos perecíveis em alimentos estáveis disponibilizando-os em todas as épocas do ano e retendo ao máximo suas características sensoriais e nutricionais. A produção de doce em massa a partir da banana permite uma diminuição da atividade de água e inativação de prováveis bactérias devido a temperatura de processamento aumentando sua estabilidade [5, 6].
	Este trabalho teve por objetivo determinar a composição físico-química da bananada de corte e confeccionar sua tabela de informação nutricional.


2. MATERIAL E MÉTODOS

	2.1. Material

	No estudo foram utilizadas bananas da variedade prata (Musa sapientum L.) maduras, obtidas no comércio local, Pelotas-RS.
	O açúcar, pectina, ácido foram cedidos pela Embala Indústria de Alimentos LTDA, Pelotas-RS.
	Os corantes naturais, carmim e caramelo de cochonilha foram gentilmente cedidos pela Baculerê Corantes Naturais e pela Corantec.

	2.2. Processamento da Bananada de Corte

	As bananas foram descascadas e desintegradas em liquidificador com quantidade de água apropriada para suprir as perdas por evaporação. Em seguida acrescentou-se o açúcar na proporção 1:1, açúcar: polpa de fruta, concentrando-se até cerca de 60°B e após adicionou-se a pectina. Ao chegar na concentração final de 74°B acrescentou-se o ácido e os corantes naturais caramelo e carmim de cochonilha.
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Fluxograma 1: Processamento da bananada de corte.
2.3. Determinações Analíticas

Para a determinação da composição centesimal foram feitas as seguintes análises: proteína, gordura total, cinzas, umidade, fibras e carboidratos, de acordo com as metodologias do Instituto Adolfo Lutz [1].
O valor calórico foi determinado de acordo com a resolução RDC nº40 [2].

2.4.Determinação da Rotulagem Nutricional

Os cálculos foram desenvolvidos com base no manual de Rotulagem Obrigatória da Agência Nacional de Vigilância Sanitária-ANVISA [3].


3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

TABELA 1: Determinações físico-químicas da composição centesimal da bananada.

Nutrientes
Quantidade por 100g
Proteína
0,55g
Gordura Total
0,35g
Cinzas
0,47g
Umidade
13,93g
Fibra
0,32g
Carboidrato
84,4g
Cálcio
12,51mg
Potássio
250mg
Sódio
13,63mg
Valor Calórico
342,95Kcal


TABELA 2: Informação nutricional que constará no rótulo.

Informação
Quantidade por porção
%VD*
Valor Calórico
70Kcal
3%
Carboidrato
17g
4%
Proteína
0g
0%
Gordura Total
0g
0%
Fibra
0g
0%
Cálcio
qns**
0%
Potássio
50mg
2%
Sódio
qns**
0%
* Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.500 calorias.
**Quantidade não significativa.

	As características físico-químicas da bananada de corte são bastante semelhantes da fruta in natura, com exceção do carboidrato, que aparece em maior quantidade neste produto [4]. É uma excelente fonte de carboidrato, contribuindo para a energia necessária a dieta de um adulto normal. Também é fonte rica em potássio, que se preservou durante o tratamento térmico, não sendo representativo para os demais minerais.


4. CONCLUSÃO

Conclui-se que a produção de Bananada de Corte é uma excelente forma de preservação e aproveitamento de frutos maduros, que não estão mais no ponto de consumo in natura, preservando assim suas características físico-químicas e obtendo um produto altamente calórico, repondo facilmente as energias do organismo e de grande aceitação pelo mercado consumidor.
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