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Palavras-chave: Ananas comosus (L.) Merril, escurecimento, processamento mínimo, pós-colheita. 
 

RESUMO 
Este experimento visou determinar a utilização do antioxidante 4-hexylresorcinol com o objetivo de minimizar o 
escurecimento de abacaxis minimamente processados durante armazenamento refrigerado. Frutos de abacaxi do 
cultivar Smooth Cayenne, que passaram previamente pelo processo de limpeza e descascamento, foram cortados 
em rodelas de ± 1cm de espessura, as quais foram imersas em solução de 4-hexylresorcinol nas concentrações de 
0,00, 0,005 e 0,01M; acondicionadas em sacos de polietileno e armazenadas sob temperatura de 5 e 10oC durante 
um período de 7 dias. Foram realizadas análises aos 3, 5 e 7 dias, com objetivo de avaliar as principais mudanças 
na qualidade. A análise sensorial da aparência geral e aroma revelou diferença significativa a partir de 5 dias de 
armazenamento. O aroma foi prejudicado com a aplicação do 4-hexylresorcinol. Após sete dias de 
armazenamento os valores da luminosidade (L*) e intensidade da cor amarela da polpa (b*), respectivamente, 
foram menores quando aplicado uma concentração de 0,01M. A acidez total e o ratio (sólidos solúveis 
totais/acidez total) sofreram influências das concentrações utilizadas. Pode-se concluir que a aplicação do 4-
hexylresorcinol em abacaxi minimamente processado não minimizou o escurecimento da fruta, tampouco teve 
efeito positivo no aroma e aparência geral. 
 

THE USE OF ANTIOXIDANT 4-HEXYLRESORCINOL IN FRESH-CUT 
PINEAPPLE 

Key words: Ananas comosus (L.) Merril, browning, minimally processed, postharvest. 
 

ABSTRACT 
This experiment sought to determine the use of the antioxidant 4-hexylresorcinol with the objective of minimizing 
the darkening of fresh-cut pineapples during cold storage under two temperatures. Pineapple fruits of cultivating 
Smooth Cayenne went by the process of cleaned, peeled and cut into ± 1-cm-thick slices, and then immersed in a 
4-hexylresorcinol solution at concentrations of 0.00, 0.005 and 0.01M, and then stored in a polyethylene bag at 
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5ºC and 10ºC for a period of 7 days. The analysis was accomplished at 3, 5 and 7 days, with the objective of 
evaluating the main changes in quality. The sensorial analysis of the general appearance and aroma showed a 
significant difference from the 5th day of storage on. The aroma was damaged by application of 4-hexylresorcinol. 
After seven days of storage the luminosity (L*) and intensity values of the yellowish color of the pulp (b*), 
respectively, were lower when applied to a concentration of 0.01M. The total acidity and the ratio (total soluble 
solids/total acidity) were influenced by the used concentrations. It can be concluded that the application of the 4-
hexylresorcinol in fresh-cut pineapple didn't minimize the darkening of the fruit, either didn't have positive effect 
in the aroma and general appearance. 

 
 

 
INTRODUÇÃO 

Com o aumento do interesse pelos 
produtos minimamente processados dentro das 
redes de supermercados em todo o país, o 
investimento em pesquisas que venham 
contribuir para o conhecimento dos processos 
fisiológicos e bioquímicos desse novo tipo de 
produto será de grande importância nos 
próximos anos. 

Os vegetais minimamente processados 
apresentam como principais vantagens o fato 
de serem fáceis de preparar, frescos e 
nutritivos, além de contribuir para um maior 
desenvolvimento da agroindústria do país e ser 
uma alternativa para redução das perdas pós-
colheita. O consumo destes produtos pode ser 
aumentado com a implantação de formas mais 
convenientes para o consumidor como o 
comercializado já descascado ou em rodelas 
nas principais redes de supermercado ou lojas 
de fast food (Wiley, 1994). 

O abacaxi minimamente processado 
apresenta escurecimento interno, processo que 
tem limitado a comercialização desta forma do 
produto. Quando presente, o escurecimento 
afeta a aparência da polpa e características 
sensoriais (sabor e aroma) do fruto. Nos 
produtos minimamente processados, o 
escurecimento é desencadeado principalmente 
durante as etapas de descascamento e corte. 
Nestas etapas os substratos fenólicos, de 
localização vacuolar, entram em contato com 
as enzimas catalizadoras das reações de 
oxidações dos polifenóis (polifenoloxidase), 
localizadas no citoplasma, e que estão 
associadas às estruturas de membranas dos 
plastídios. As reações de escurecimento são 
favorecidas pela presença do oxigênio e 
condições ideais de pH, temperatura e 
atividade da água (Morris, 1982; Araújo, 
1995). 

Por serem de grande perecibilidade, os 
produtos minimamente processados precisam 
de conservantes que ajudem a manter suas 
qualidades visuais e nutricionais. O tratamento 
químico, como o uso de antioxidantes, pode 
ser usado para prevenir as reações de 
escurecimento, bem como a perda do sabor, 
textura e valor nutricional (Baruffaldi, 1998; 
Evangelista, 2000). Neste sentido, o 4-
hexylresorcinol tem sido apontado como um 
importante antioxidante no controle do 
escurecimento enzimático de diversos frutos 
como inibidores das enzimas polifenoloxidase, 
sendo indicado por alguns pesquisadores como 
substituto dos sulfitos (Sapers, 1993; Luo & 
Barbosa-Cánovas, 1997).  

Em seu trabalho com maçã ‘Red 
Delicious’ minimamente processada, Luo & 
Barbosa-Cánovas (1996) relataram que o uso 
combinado do ácido ascórbico com o 4-
hexilresorcinol inibiu significativamente o 
escurecimento de fatias armazenadas a vácuo.  
Os autores verificaram que a inibição do 
escurecimento foi mais efetiva com 4-
hexylresorcinol do que com o ácido ascórbico e 
ao sulfito. 

Son et al. (2001) estudaram os efeitos 
de trinta e seis antioxidantes sobre o 
escurecimento em fatias de maçã e relataram 
que, entre os compostos testados, o ácido 
oxálico, ácido oxalacético, acido-2-fosfato 
ascórbico, cisteína, glutatione, N-n-
acetilcisteine, ácido kojic e o 4-hexylresorcinol 
foram os que apresentaram maior atividade 
inibidora do escurecimento. Kaur & Kapoor 
(2000), estudando os efeitos do 4-
hexylresorcinol em batata, maçã e cogumelo, 
verificaram que a mistura do ácido ascórbico, 
do 4-hexylresorcinol e do extrato da folha da 
banana inibiu significativamente o 
escurecimento enzimático durante o 
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armazenamento a 4o C. Observaram, também, 
que ocorreu diminuição na atividade da 
polifenoloxidase.   

O presente trabalho teve como 
objetivo avaliar os efeitos do antioxidante 4-
hexylresorcinol na conservação e na 
minimização do escurecimento do abacaxi 
minimamente processado.  

MATERIAL E MÉTODOS 
Frutos do cultivar Smooth Cayenne, 

grupo amarelo, provenientes do município de 
Bauru – SP, foram conduzidos à Planta Piloto 
de processamento mínimo, do Departamento 
de Agroindústria da Escola Superior de 
Agricultura “Luiz de Queiroz” – 
(ESALQ)/Universidade de São Paulo (USP), 
onde foi realizado o seguinte processamento: 
Seleção: retirada dos frutos com danos físicos 
e fitossanitários; Pré-lavagem: com uso de 
detergente caseiro para remoção dos 
microrganismos e sujidades que vieram do 
campo; Enxágüe 1: com água tratada visando 
à remoção do resíduo do detergente; 
Desinfecção inicial: após a retirada da 
coroa, com 200mg L-1 de cloro durante 2 
minutos, visando redução ou eliminação da 
carga microbiana presente na superfície da 
casca; Enxágüe 2: com água corrente para 
retirada do excesso de cloro; 
Descascamento: Realizado manualmente 
com ajuda de uma faca aço inoxidável bem 
afiada; Fatiamento: com auxílio de faca aço 
inoxidável bem afiada, fazendo-se corte em 
rodelas de ± 1cm de espessura: Sanitização: 
as rodelas foram mergulhadas em água clorada 
(20ppm de cloro ativo) por 20 segundos; 
Centrifugação: em centrifuga semi-industrial 
por 20 segundos; 

Após essas etapas, as rodelas foram 
mergulhadas em soluções diferenciadas do 
antioxidante 4-hexylresorcinol nas 
concentrações de 0,00, 0,005 e 0,01 M durante 
2 minutos. Foram utilizados sacos de 
polietileno tipo Ziploc, contendo três rodelas 
com peso médio de 220g. Em seguida, foram 
armazenadas sob temperaturas de 5 e 10ºC e 
90% UR durante 7 dias, sendo realizadas 
análises aos 3, 5 e 7 dias.  

A análise sensorial foi realizada com 24 
julgadores que recebiam uma amostra de cada 

concentração em pratos de porcelana de cor 
branca para avaliação das características de 
aparência geral e aroma. Foi realizado o teste 
de Ordenação e os resultados avaliados 
estatisticamente de acordo com a Tabela de 
Newell & MacFairlane, citado por Silva (1997).    

Os valores da cor da polpa foram 
determinados com o colorímetro Minolta color 
modelo CR-200b, operando no sistema L*, a* e 
b*, iluminante D 65 e observador padrão 2º, de 
acordo com Mcguirre (1992). As análises de 
sólidos solúveis totais, acidez total, pH e ratio 
(sólidos solúveis/acidez total) foram realizados 
segundo método descrito pela AOAC (1980). 

O delineamento experimental foi o 
inteiramente casualizado, com quatro 
repetições por tratamento e os resultados 
avaliados segundo modelo da ANOVA de 
Gomes (2000).  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Com três dias de armazenamento não 

foram encontradas diferenças significativas 
entre as diferentes concentrações aplicadas, 
com melhores notas para aparência geral na 
concentração de 0,005M a 5ºC e com 0,01M a 
10ºC. O aroma, porém, apresentou melhor 
aceitação quando não aplicado o aditivo 
(Tabela 1). Estes resultados indicam que, 
embora a aparência geral tenha sido 
favorecida, o aroma foi prejudicado pela 
aplicação do aditivo. Já Gonzales-Aguilar et al. 
(2000), ao estudarem os efeitos do 
antioxidante 4-hexylresorcinol a 0,001 M, 
associado com outros antioxidantes, em manga 
minimamente processada e armazenada com 
atmosfera modificada durante 14 dias a 10ºC, 
observaram que soluções contendo 4-
hexylresorcinol não afetaram as características 
sensoriais da manga.   

Após cinco dias de armazenamento a 
5ºC, as amostras tratadas com 0,005M de 4-
hexylresorcinol não diferenciaram do controle e 
as tratadas com 0,01M diferenciaram das 
demais para o atributo aparência geral. Porém, 
para o aroma o controle apresentou melhor 
aceitação diferenciando significativamente das 
demais concentrações. Sob temperatura de 
10ºC, a aparência e o aroma receberam menor 
aceitação quando tratados na concentração de 
0,005M de 4-hexylresorcinol (Tabela 1). 
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Tabela 1 - Resultados do Teste de Ordenação para as características sensoriais do abacaxi minimamente 

processado sob diferentes concentrações de 4-hexylresorcinol e armazenado sob refrigeração 
 

 5ºC 
 3 dias 5 dias 7 dias 

Concentração 
(M) 

Aparência 
Geral Aroma Aparência 

Geral Aroma Aparência 
Geral Aroma 

0,00 32 a 40 a 53 a 59 a 42 a 69 a 
0,005 37 a 28 a 55 a 41 b 48 a 36 b 
0,01 27 a 28 a 30 b 38 b 54 a 39 b 

 10ºC 
 3 dias 5 dias 7 dias 

Concentração 
(M) 

Aparência 
Geral Aroma Aparência 

Geral Aroma Aparência 
Geral Aroma 

0,00 35 a 38 a 54 a 46 a 60 a 46 ab 
0,005 28 a 33 a 27 b 40 a 46 b 55 a 
0,01 41 a 31 a 57 a 52 a 32 c 37 b 

Letras iguais não diferem estatisticamente ao nível de 5% pelo teste de Newell & MacFairlane para o fator concentração.  

 
 

Aos sete dias de armazenamento o 
controle recebeu a maior nota de aceitação, 
diferindo significativamente dos demais 
tratamentos, para aroma nos abacaxis 
armazenados a 5ºC. Já a aparência externa 
não diferenciou estatisticamente a essa 
temperatura. Nos abacaxis armazenados a 
10oC o controle recebeu maior nota para 
aparência externa, diferenciando 
significativamente dos demais tratamentos. No 
atributo aroma a concentração de 0,01M de 4-
hexylresorcinol recebeu a menor nota (Tabela 
1). 

A 10ºC, os frutos do controle 
apresentaram maior valor de luminosidade (L*) 
(Tabela 2). Este fato também se repetiu para 
os demais dias desta temperatura, indicando 
menor escurecimento, estando de acordo com 
os resultados da análise da aparência geral, 
que no final do armazenamento foi encontrado 
a maior aceitação para estes frutos. Porém, 
Luo & Barbosa-Cánovas (1997), trabalhando 
com fatias de maçãs de diversos cultivares, 
armazenadas a 2, 5, 12 e 20ºC e utilizando 4-
hexylresorcinol em combinação com o ácido 
ascórbico e CaCl2, relataram a inibição do 
escurecimento pelo ácido ascórbico e pela 
mistura do ácido ascórbico com o 4-
hexylresorcinol. Segundo estes mesmos 

autores, a sensibilidade ao escurecimento à 
temperatura variou entre as cultivares 
estudadas, e a taxa de escurecimento foi 
influenciada pelas temperaturas utilizadas. 

Aos 3 dias de armazenamento a 5ºC 
não houve diferença significativa entre os 
tratamentos para os valores de L*. No entanto, 
no final do armazenamento os frutos que 
apresentavam maior escurecimento foram os 
que receberam o tratamento com concentração 
de 0,01M.  Mosalve-Gonzalez et al. (1993), 
relataram que os valores para L* em fatias de 
maçã, concluindo que o escurecimento foi 
inibido parcialmente por 4-hexylresorcinol 
comparado com a concentração cinco vezes 
maior de sulfito. Já Gonzalez-Aguilar et al. 
(2000), em seus estudos com manga 
minimamente processada, observaram que 
soluções contendo 4-hexylresorcinol reduziram 
mudanças nos valores de L*. 

Os valores maiores de L* do 
tratamento controle indica, provavelmente, que 
não houve ação do 4-hexylresorcinol na 
redução ou retardamento do escurecimento em 
abacaxis nos abacaxis minimamente 
processadas, na concentrações utilizadas no 
presente trabalho.   

Os valores de b*, os quais indicam a 
variação da cor azul para amarela (-b a +b), 



 
 
Uso do antioxidante 4-hexylresorcinol…                           Josenilda Maria da Silva y Cols. (2007) 

Rev. Iber. Tecnología Postcosecha Vol 8(2):101-107 105

revelaram que o controle apresentou maior 
intensidade da cor amarela nas duas 
temperaturas e nos três intervalos de 
armazenamento, com exceção do 3º dia de 
armazenamento para temperatura de 5ºC, 
diferenciando significativamente entre as 
concentrações aplicadas (Tabela 2). Observa-

se ainda que, a 10ºC à medida que aumentava 
a concentração, diminuía a cor amarela. Esses 
resultados podem está relacionados com os 
efeitos da interação da concentração com a 
temperatura afetando a aparência do fruto por 
dar um aspecto de menos amadurecido ou 
esverdeado. 

 
 
Tabela 2 - Valores de cor (L* e b*) da polpa de abacaxi minimamente processado e sob diferentes concentrações 

de 4-hexylresorcinol, armazenado sob refrigeração 
 

 5ºC 
 3 dias 5 dias 7 dias 

Concentração 
(M) L* b* L* b* L* b* 

0,00 71,3 a 24,1 a 68,8 b 25,5 a 74,2 a 24,4 a 
0,005 71,5 a 22,9 a 73,1 a 18,6 b 72,5 ab 18,5 b 
0,01 72,9 a 24,9 a 68,2 b 20,2 b 70,2 b 18,3 b 

 10ºC 
 3 dias 5 dias 7 dias 

Concentração 
(M) L* b* L* b* L* b* 

0,00 74,8 a 26,2 a 72,1 a 25,2 a 73,4 a 24,6 a 
0,005 71,3 b 20,9 b 62,0 b 19,6 b 63,2 b 14,9 b 
0,01 70,1 b 19,9 b 71,5 a 18,5 b 63,1 b 14,8 b 

Letras iguais não diferem estatisticamente ao nível de 5% pelo teste de Tukey para o fator concentração.  
 
 
 

Os valores dos sólidos solúveis totais 
variaram pouco entre os tratamentos, não 
havendo diferença significativa entre os fatores 
avaliados (Tabela 3). Observa-se em geral que 
à temperatura de 10ºC, ocorreu uma redução 
em relação à temperatura de 5ºC nos três 
intervalos de armazenamento.  Este resultado 
pode ser explicado pela ocorrência de um 
maior consumo dos açúcares para realizações 
das reações metabólicas em decorrência das 
condições de armazenamento em que as 
amostras estavam submetidas às amostras, 
tendo como ponto relevante uma temperatura 
mais elevada. 

A redução dos açucares prejudica as 
características de sabor para o consumo, 
sendo, portanto, um indicativo para o uso 
correto da temperatura deste tipo de produto 
nas prateleiras dos supermercados (Chitarra & 
Chitarra, 2005).  No entanto, observa-se que 
todos os tratamentos apresentaram valores 

superiores a 12ºBrix, valores estes aceitáveis 
pelos consumidores brasileiros e 
principalmente pelo mercado europeu. 

Em abacaxi, os principais ácidos 
responsáveis pela acidez são o cítrico e o 
málico, os quais contribuem respectivamente 
com 80% a 20% da acidez total. Os valores 
encontrados para acidez total foram menores 
aos encontrados na literatura, que geralmente 
apresentam na faixa de 0,6% a 1,6% 
(Gonçalves & Carvalho, 2006). Um fator a 
considerar é que o processamento da fruta 
leva a alterações químicas, fazendo com que se 
tenha perda, principalmente da vitamina C. A 
Tabela 3 revela que tanto as concentrações 
utilizadas como o tempo de armazenamento 
influenciaram significativamente nesta 
característica tão importante deste fruto, com 
menor valor para os que receberam o 
tratamento com uma concentração maior de 
0,01M do 4-hexylresorcinol (Tabela 3). 
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Tabela 3 – Valores de sólidos solúveis totais (ºBrix) e acidez total (%) do abacaxi minimamente processado sob 

diferentes concentrações de 4-hexylresorcinol e armazenado sob refrigeração 
 

 5ºC 
 3 dias 5 dias 7 dias 

Concentração 
(M) 

SST 
(ºBrix) AT (%) SST 

(ºBrix) AT (%) SST 
(ºBrix) AT (%) 

0,00 13,6 a 0,65 a 14,8 a 0,50 a 14,6 a 0,51 b 
0,005 14,3 a 0,44 b 14,6 a 0,48 ab 13,9 a 0,55 a 
0,01 14,6 a 0,46 b 14,2 a 0,46 b 12,8 a 0,46 c 

 10ºC 
 3 dias 5 dias 7 dias 

Concentração 
(M) 

SST 
(ºBrix) AT (%) SST 

(ºBrix) AT (%) SST 
(ºBrix) AT (%) 

0,00 12,1 a 0,46 b 14,8 a 0,47 a 13,5 a 0,62 a 
0,005 13,5 a 0,57 a 15,2 a 0,46 a 13,6 a 0,48 b 
0,01 14,5 a 0,45 b 12,3 a 0,45 a 16,1 a 0,48 b 

Letras iguais na vertical não diferem estatisticamente ao nível de 5% pelo teste de Tukey para o fator concentração.  
 
 

O ratio (sólidos solúveis totais/acidez 
total) representa a característica de sabor da 
polpa e nesta relação deve existir um balanço 
adequado entre estas duas variáveis para que 
venha ter melhor aceitação pelos 
consumidores. No presente experimento 
ocorreu diferença significativa entre as 
concentrações com maior valor encontrado 

para uma concentração de 0,005 M, quando 
armazenado a 10ºC por cinco dias, enquanto 
menor valor foi observado nos frutos controle a 
5ºC no primeiro intervalo de armazenamento, 
o qual também correspondeu ao maior valor 
dos ácidos totais durante todo experimento 
(Tabela 3 e 4). 

 
Tabela 4 – Valores de ratio (SST/AT) e pH em abacaxi minimamente processado sob diferentes concentrações de 4-

hexylresorcinol e armazenado sob refrigeração durante sete dias 
 

 5ºC 
 3 dias 5 dias 7 dias 

Concentração 
(M) 

Ratio 
(SST/AT) pH Ratio 

(SST/AT) pH Ratio 
(SST/AT) pH 

0,00 21,0 b 3,8 a 29,6 a 3,9 a 28,3 a 3,8 a 
0,005 31,9 a 3,9 a 30,4 a 3,9 a 25,2 a 3,8 a 
0,01 31,5 a 3,9 a 30,9 a 3,9 a 27,6 a 3,8 a 

 10ºC 
 3 dias 5 dias 7 dias 

Concentração 
(M) 

Ratio 
(SST/AT) pH Ratio 

(SST/AT) pH Ratio 
(SST/AT) pH 

0,00 26,0 ab 3,9 a 31,5 a 3,9 a 21,6 b 3,7 a 
0,005 24,0 b 3,8 a 33,5 a 4,0 a 28,4 ab 3,8 a 
0,01 32,4 a 3,9 a 27,2 a 3,9 a 31,9 a 4,0 a 

Letras iguais na vertical não diferem estatisticamente ao nível de 5% pelo teste de Tukey para o fator concentração.  
 

Os valores do pH encontrados neste 
experimento, ficaram entre 3,72 a 4,01, os 
quais se encontram próximos aos citados por 

outros autores de 3,7 a 3,9 (Gonçalves & 
Carvalho, 2006). Não se observa diferença 
significativa entre as concentrações, com 
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pequenas variações entre elas (Tabela 4). 
Mesmo pequenas estas variações entre os 
valores do pH são relevantes para o sabor 
deste fruto. 

CONCLUSÂO 
Nas condições realizadas para este 

experimento pode-se concluir que a aplicação 
do 4-hexylresorcinol em abacaxi minimamente 
processado não minimizou o escurecimento da 
fruta, tampouco teve efeito positivo no aroma 
e aparência geral da mesma. 
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