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ABSTRACT 
This experiment aimed to evaluate the antioxidants effect in respiratory rate and ethylene production 
of lychee fruits ‘Bengal’ stored under refrigeration. The treatments (immersion for 3 minutes) applied 
were: T1: distilled water (control); T2: 4-hexylresorcinol (300 mg L-1) solution; T3: ascorbic acid (300 
mg L-1) solution; T4: citric acid (300 mg L-1) solution; and T5: citric acid + ascorbic acid (300 mg L-1) 
solution. Completely randomized experimental design, with factorial 5 x 6 (antioxidant x time) were 
utilized. The fruits were placed in 580 mL glass flasks, wrapped in 14µm thick polyvinyl chloride (PVC) 
film, and were evaluated every day for 15 days of storage at 5ºC (±1ºC) and 90% RH (± 5% RH). 
Respiratory rate and ethylene production were determined. The used of antioxidants altered the fruit 
respiration, and the treatments that contained citric acid presented inferior respiratory rate to the 
control.   

ANTIOXIDANTS EFFECT ON RESPIRATORY RATE AND ETHYLENE 
PRODUCTION OF ‘BENGAL’ LYCHEE FRUIT STORED UNDER 

REFRIGERATION 
 

Palavras chave: Litchi chinensis Sonn., respiração, fruto não-climatérico. 

RESUMO 
Este experimento visou avaliar o efeito de antioxidantes na taxa respiratória e na produção de etileno 
de lichias ‘Bengal’ armazenadas sob refrigeração. Os tratamentos (imersão por 3 minutos) foram: T1: 
água destilada (controle); T2: solução de 4-hexylresorcinol (300 mg L-1); T3: solução de ácido 
ascórbico (300 mg L-1); T4: solução de ácido cítrico (300 mg L-1); e T5: solução de ácido cítrico + ácido 
ascórbico (300 mg L-1). O delineamento experimental foi inteiramente ao acaso, em esquema fatorial 5 
x 6 (antioxidante x tempo). Os frutos foram acondicionados em frascos de vidro (580 mL) e recobertos 
com filme de policloreto de vinila (PVC) de 14µm de espessura, sendo avaliados diariamente por um 
período de 15 dias de armazenamento a 5ºC (±1ºC) e 90% UR (± 5%UR). Determinou-se: taxa 
respiratória e produção de etileno. Os antioxidantes utilizados alteraram a respiração dos frutos, sendo 
que os tratamentos que continham ácido cítrico apresentaram taxa respiratória inferior ao controle. 
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INTRODUÇÃO 
O fruto da lichiera (Litchi chinensis 

Sonn.) é uma drupa, que apresenta uma polpa 
translúcida (arilo), doce e suculenta, e, pela 
presença do pigmento antocianina, seu 
pericarpo tem uma cor vermelha muito 
atrativa. Porém, uma vez colhido, sob 
condições ambientais, perde todas estas 
qualidades em apenas dois dias. Esta curta 
vida pós-colheita limita grandemente a 
comercialização desta fruta (Huang & Xu, 
1983; Paull & Chen, 1987; Huang, 2002). 

 
Com o aumento do consumo de frutas exóticas 
no mercado mundial, o cultivo da lichia 
aumentou nas décadas passadas. Em 2001, a 
produção mundial de lichia foi de 
aproximadamente 2.000.000 toneladas, sendo 
a maioria produzida na China, Índia e 
Tailândia. Além disso, novas plantações estão 
sendo feitas, assegurando, assim, um 
crescimento contínuo na produção mundial de 
lichia (Menzel & Waite, 2005).  
 
Na lichia, o escurecimento enzimático do 
pericarpo é o primeiro sinal visível do declínio 
da qualidade do fruto. O escurecimento 
acontece nos primeiros dias após a colheita, 
causado provavelmente pela desidratação do 
pericarpo.  Com perda de massa fresca inicial 
no pericarpo acima de 30%, os frutos de lichia 
escurecem e acima de 50% de perda de massa 
fresca inicial, o pericarpo está completamente 
escurecido (Chen & Hong, 1992; Jiang & Fu, 
1999). As antocianinas presentes no pericarpo 
destes frutos, também são propensas ao 
escurecimento enzimático e não enzimático, 
conduzindo, frequentemente, à síntese de 
melaninas (Kayser, 1994).O escurecimento do 
pericarpo da lichia é causado pela oxidação dos 
substratos fenólicos catalisados pela 
polifenoloxidase (PPO) (Li & Yan, 1963; 
Uunderhill & Critchley, 1993). Em tecidos 
intactos, a PPO está separada de seus 
substratos devido à compartimentação das 
membranas (Moskowiz & Hradzina, 1981;  

 
 
Mayer, 1987). A perda da integridade da 
membrana permite o contato da enzima com 
seu substrato, iniciando a reação de 
escurecimento enzimático. Após a colheita da 

lichia pode ocorrer rápida perda da integridade 
das membranas, resultando em vazamento de 
eletrólitos (Lin et al., 1988; Chen & Hong, 
1992; Jiang & Fu, 1999). O processo de 
escurecimento é desencadeado quando os 
substratos fenólicos, de localização vacuolar, 
entram em contato com as enzimas 
catalizadoras das reações de oxidações dos 
polifenóis (PPO), de localização citossólica, e 
que estão associadas às estruturas de 
membranas dos plastídios. O escurecimento 
enzimático ocorre quando os substratos 
fenólicos, as PPOs e o oxigênio se encontram 
em condições ideais de pH (6 a 8), 
temperatura e atividade da água (Artes et al., 
1998). A principal enzima responsável pelas 
reações de escurecimento é a PPO, embora 
também seja possível a participação de outras 
enzimas, tais como a peroxidase (POD). Ainda, 
a fenilalanina amônia-liase (PAL) é citada como 
uma das enzimas que contribuem direta ou 
indiretamente para o escurecimento enzimático 
(Rolle & Chism, 1987). O escurecimento pode 
ser prevenido por meio de agentes redutores 
ou antioxidantes que reduzem as o-quinonas, 
formadas enzimaticamente, aos difenóis 
incolores correspondentes, podendo também 
reagir irreversivelmente com as o-quinonas, 
formando compostos incolores estáveis. Como 
exemplo destas substâncias, tem-se o ácido 
ascórbico e seus derivados (Artes et al., 
1998).O efeito benéfico do ácido ascórbico 
pode ser atribuído, entre outros, à captação do 
oxigênio e proteção, formando uma barreira 
que impede a difusão do oxigênio para o 
interior do produto, reduzindo as quinonas 
geradas e inibindo as PPOs (Artes et al., 
1998).O ácido cítrico, também, pode ser 
utilizado como antioxidante e como agente 
quelante, sendo usado sinergisticamente com 
os ácidos ascórbico ou eritórbico e seus sais 
neutros para quelar peroxidantes, os quais 
podem causar rancidez e inativar enzimas 
como a PPO (Wiley, 1994). 

 
Dentro dos dihidroxi-fenóis tem-se o 

resorcinol e um derivado do anterior composto 
químico, o 4-hexylresorcinol, que é outro 
agente antioxidante que pode ser utilizado nos                       
vegetais (Mayer, 2006). Este antioxidante é 
uma substância química patenteada em 1991 e 
utilizada durante muito tempo em 
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medicamentos, tendo o “Food and Drug 
Administration” – FDA, dos Estados Unidos, 
dado-lhe o “status” de substância “generally 
recognized as safe” - GRAS na prevenção da 
perda da cor característica do camarão. O 4-
hexylresorcinol inibe a PPO e sua a eficiência já 
foi comprovada no controle do escurecimento 
de maçãs, manga, alface e batatas cortadas 
(McEvily et al., 1991; McEvily et al. 1992; 
Laurila et al., 1998; González-Aguilar et al., 
2000). Porém, em abacaxi o uso deste 
antioxidante não apresentou vantagens em 
relação ao tratamento controle (Silva et al., 
2007).   

 
No que diz respeito às antocianinas, a 

coloração de uma mesma antocianina pode 
variar no pericarpo da lichia pela sua 
associação com cátions, pelo efeito do pH e 
pela associação com outros compostos 
presentes no fruto, notadamente outros 
flavonóides não-antociânicos. Em meio ácido, 
as antocianinas se encontram na forma de sais 
de oxônio e geralmente apresentam cor 
vermelho-brilhante. Com o aumento do pH, 
apresentam estrutura quinoidal e cor púrpura 
e, em meio alcalino, sua cor é azul (Bobbio & 
Bobbio, 2001; Koblitz, 2008). Este  
experimento visou avaliar o efeito da utilização 
de antioxidantes na taxa respiratória e na 
produção de etileno de lichia ‘bengal’ durante o 
armazenamento refrigerado. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi desenvolvido no 
Laboratório de Fisiologia e Bioquímica Pós-
Colheita do Departamento de Ciências 
Biológicas da Escola Superior de Agricultura 
“Luiz de Queiroz” (ESALQ/USP), no município 
de Piracicaba-SP. 

 
Lichias ‘Bengal’ foram adquiridas de um 
produtor da região de Limeira-SP, localizada a 
22o 33’54” de latitude Sul, 47o 24’09” de 
longitude Oeste e 588 m de altitude. 
Imediatamente, após a colheita, os frutos 
foram transportados até o Laboratório, onde 
foram selecionados quanto à maturação, 
ausência de danos mecânicos e podridões 
visíveis. 

 

 Posteriormente, foram armazenados a 
10oC por um período de 4 horas. Após este 
período, aplicaram-se os seguintes tratamentos 
(imersão por 3 minutos): T1 = Sem tratamento 
(imersão em água) (pH=7,0); T2 = solução de 
4-hexylresorcinol (300 mg L-1) (pH=4,68); T3 
= solução de ácido ascórbico (300 mg L-1) 
(pH=3,36); T4 = solução de ácido cítrico (300 
mg L-1) (pH=3,0) e T5 = solução deácido 
cítrico + ácido ascórbico (300 mg L-1) 
(pH=3,15). O delineamento experimental foi 
inteiramente ao acaso, em esquema fatorial 5 
x 6 (antioxidante x tempo). Foram utilizadas 
seis repetições por tratamento. 

 
Avaliou-se diariamente a taxa 

respiratória e a produção de etileno dos frutos 
da seguinte forma: foram dispostos 150g de 
frutos em frascos de vidro herméticos (580 
mL) e armazenados 5oC ±1ºC e 90%UR ± 
5%UR, durante 15 dias. Na tampa dos frascos, 
foi colocado um septo de silicone através do 
qual foi retirada uma alíquota da atmosfera 
interna dos mesmos (1 mL). Essas amostras de 
gases foram injetadas em um Cromatógrafo a 
Gás, marca Thermoffinigan, modelo Trace 
2000 GC. O dióxido de carbono (CO2) foi 
quantificado pela calibração com padrões de 
2.150 μL L-1 e 29.900 μL L-1 de CO2. Os 
resultados foram expressos em mL CO2 kg-1 h-1. 
Imediatamente terminada cada leitura, os 
frascos eram abertos, tendo suas tampas 
substituídas por um filme de policloreto de 
vinila (PVC) de 14 µm de espessura. Na 
determinação da produção de etileno, os 
procedimentos foram semelhantes ao da taxa 
respiratória, no que se refere à coleta da 
amostra de gás e condições de 
armazenamento. A amostra foi injetada em 
cromatógrafo a gás com coluna Porapak N e 
detector de ionização de chama (FID). Os 
resultados foram expressos em nL C2H4 kg-1 h-1. 
Os resultados obtidos foram analisados pelo 
programa SAS Institute (1998), onde foram 
submetidos à análise de variância (teste F) e 
comparação de médias pelo teste de Tukey a 
5% de probabilidade. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os tratamentos que continham ácido 
cítrico apresentaram menor taxa respiratória ao 
longo do armazenamento (Figura 1). O ácido 
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cítrico é um dos controladores do metabolismo 
respiratório celular. Segundo Taiz & Zeiger 
(2009), o acúmulo de ácido cítrico inibe e ação 
da piruvato quinase citossólica, aumentando a 
concentração de fosfoenolpiruvato no citossol 
que, por sua vez, reduz a taxa de conversão de 
frutose 6 – fosfato em frutose 1,6 – bisfosfato, 
inibindo, assim, a glicólise O ácido cítrico 
também reduz o pH citosólico e parece 
influenciar diretamente a atividade da 
fosfofrutoquinase (Kato–Noguchi & Watada, 
1997). 
 
 
 

Figura 1 - Taxa respiratória (mL CO2 kg-1 h-1) de 
lichia ‘Bengal’ submetida a imersão em solução 
contendo antioxidantes e armazenada a 5oC e 90% 
UR. Controle: água destilada; 4H: solução de 4-
hexylresorcinol (300 mg L-1); AA: solução de ácido 
ascórbico (300 mg L-1); AC: solução de ácido cítrico 
(300 mg L-1); AA + AC: solução de ácido cítrico + 
ácido ascórbico (300 mg L-1). Barras verticais 
representam o erro padrão da média (n=6).  

 
A fosfofrutoquinase é a enzima mais 

importante da glicólise, uma das três etapas da 
respiração, e catalisa a reação de conversão de 
frutose 6 – fosfato em frutose 1,6 – bisfosfato 
(Koblitz, 2008). 

 

As taxas respiratórias dos frutos, para 
todos os tratamentos, tiveram um acréscimo 
no 2º dia de armazenamento, mantendo-se 
com certas oscilações até o final do 
experimento (Figura 1), o que, provavelmente, 
deve-se ao estresse causado pela colheita, que 
incrementa o metabolismo num primeiro 
instante.  

 
Segundo Chen et al. (1987), a taxa 

respiratória destes frutos é alta, ao redor de 
200 mL CO2 kg-1 h-1, em temperatura ambiente, 
e de 60-80 mL CO2 kg-1 h-1 sob armazenamento 
refrigerado, valores estes superiores aos 
encontrados no presente trabalho.  

 
Da mesma forma, Peng & Cheng 

(2001) observaram taxas respiratórias iniciais 
altas, em torno de 250 mL CO2 kg-1 h-1, com 
posterior e contínuo declínio até estabilizar-se 
em, aproximadamente, 40 mL CO2 kg-1 h-1 em 
lichias ‘Heiye’ tratadas com ácido clorídrico e 
armazenadas a 4ºC por 40 dias. 

 
Frequentemente, durante a oxidação de 

um substrato, a conversão a CO2 não é 
completa e os intermediários formados são 
utilizados pelas células para reações de síntese, 
tais como a formação de aminoácidos, 
nucleotídeos, pigmentos, lipídeos e 
componentes do “flavor” (sabor e aroma). 
Portanto, as rotas respiratórias fornecem 
precursores chamados de esqueletos 
carbônicos, que são necessários para a síntese 
de um grande número de produtos vegetais 
(Calegario, 2001).  

 
Foi detectada produção de etileno em 

todos os tratamentos, sendo que esta 
produção foi decrescendo no decorrer do 
armazenamento. Ao início do experimento, o 
tratamento controle apresentou a maior 
produção de etileno, 356,00 nL C2H4 kg-1 h-1, 
mantendo, em comparação aos demais 
tratamentos, uma maior produção em 
praticamente todos as datas avaliadas (Figura 
2). 
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Figura 2 - Produção de etileno (nL C2H4 kg-1 h-1) de 
lichia ‘Bengal’ submetida a imersão em solução 
contendo antioxidantes e armazenada a 5oC e 90% 
UR. Controle: água destilada; 4H: solução de 4-
hexylresorcinol (300 mg L-1); AA: solução de ácido 
ascórbico (300 mg L-1); AC: solução de ácido cítrico 
(300 mg L-1); AA + AC: solução de ácido cítrico + 
ácido ascórbico (300 mg L-1). Barras verticais 
representam o erro padrão da média (n=6). 

 
Valores superiores de produção de 

etileno, mas também decrescentes, foram 
obtidos por Terdbaramee et al. (2003), em 
lichias ‘ Khom’ tratadas ou não com ácido 
cítrico e armazenadas a 5ºC. Entretanto, 
Huang et al. (1990) observaram, em lichias 
‘Huaizhi’ produção de etileno gradualmente 
crescente ao longo do armazenamento a 5 e 
8ºC.  
 
CONCLUSÕES 

O tratamento com ácido cítrico reduz 
a taxa respiratória de lichia ‘Bengal’ durante o 
armazenamento a 5oC.  
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