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RESUMO  
O abacaxi está sujeito a injúrias causadas pelo frio durante o armazenamento refrigerado e esta sensibilidade está 
estreitamente ligada à composição química do fruto. O potássio, considerado o principal elemento da qualidade, 
exerce influência acentuada na composição química do abacaxi com conseqüente efeito no índice de 
escurecimento interno do fruto. O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência de doses crescentes de potássio, 
sobre os teores foliares do abacaxizeiro ‘Pérola’ e sua relação com os teores de acidez, de vitamina C e índice de 
escurecimento interno. Foram estudados seis níveis de adubação potássica, correspondentes às doses de 0, 4, 8, 
12, 16 e 20 g de K2O/planta/ciclo, aplicados sob a forma de cloreto de potássio. Após a colheita, os frutos foram 
submetidos ao armazenamento refrigerado à temperatura de 7°C. Após o armazenamento os frutos foram 
avaliados quanto aos teores de acidez, vitamina C e índice de escurecimento interno da polpa. As doses 
crescentes de potássio influíram positivamente na concentração foliar de K. Doses de 16 e 20 g de 
K2O/planta/ciclo alcançaram valores foliares superiores a 28,0 g/kg. Essas doses podem ser consideradas 
adequadas para as plantas no momento da indução floral o que correspondeu aos maiores valores de acidez 
titulável e vitamina C. O escurecimento interno do fruto diminuiu com as doses de 16 e 20g de K2O /planta/ciclo. 

 
 

INFLUENCE OF POTASSIUM ON THE  SUSCEPTIBLITY INTERNAL BROWING 
OF PINEPPLE ( Ananas comosus) 

 
Index words: potassium, pineapple quality, internal browning. 

 
 

ABSTRACT 
Chilling injuries caused by cold storage can damage pineapple and this sensibility is closed linked to the chemical 
composition of the fruit. The potassium (K) considered the main quality factor has influence in the chemical 
composition of the pineapple fruit, with consequent effect in the internal browning of the fruit. The objective of 
this work was to evaluate the influence of increasing doses of potassium, in the soil, of pineapple fruit cultivar 
“Pérola” and the relationship with foliar levels, total titrable acidity, vitamin C and internal browning. Six levels of 
potassium, as potassium chloride, were applied in the soil with corresponding doses of 0, 4, 8, 12, 16 and 20g of 
K2O/plant/cycle. After harvesting the fruits were stored in the refrigerated chamber at 7°C. After storage, fruits 
were evaluated for titrable acidity, vitamin C and internal browning. The increasing doses of potassium had 
positive influence on foliar levels of K. Doses of 16 and 20g of K2O/plant/cycle reached values up 28g/Kg of foliar 
content. These doses can be considered adequate for plants in the beginning of floral induction and showed 
increasing values of titrable acidity and vitamin C. The internal browning in the fruit decreased with 16 and 20g of 
K2O /plant/cycle. 
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INTRODUÇÃO 
O Brasil destaca-se na América do Sul, 

como o maior produtor de abacaxi, sendo a 
Paraíba, Minas Gerais e Bahia considerados os 
principais estados produtores. Apesar do país 
ter apresentado uma taxa de crescimento nas 
exportações de frutas nos últimos anos, ainda 
apresenta uma modesta pauta de exportação 
frente ao seu potencial. 

Dentre os diversos fatores que 
constituem entraves na qualidade às 
exportações brasileiras, o abacaxi apresenta 
um distúrbio fisiológico denominado 
escurecimento interno, causado pelo transporte 
e armazenamento em temperaturas fora da 
sua faixa segurança (TMS), que é considerada 
entre 7 a 12o C. Entretanto, tem-se observado 
que mesmo dentro desta faixa de temperatura 
ocorrem a manifestação de sintomas desta 
injúria no abacaxi (Vukomanovic, 1988; e 
Abreu,1995). Os sintomas de escurecimento 
interno têm sido constatados em todos os 
países que produzem e exportam o abacaxi. 
Esses sintomas são caracterizados pelo 
aparecimento de pequenas manchas escuras, 
no ponto de inserção dos frutilhos, que 
corresponde a uma degradação do tecido, 
manifestada pelo aumento da translucidez e da 
sua condutividade elétrica. As partes afetadas  
estendem-se progressivamente, podendo em 
fases mais avançadas da injúria invadir toda a 
polpa do fruto (Teisson, 1979; Py et. al., 1984 
e Kader, 1992). 

Estudos relacionados com a desordem 
fisiológica, sugerem que condições climáticas, 
estádios de maturação, diferenças varietais, 
nutrição mineral, peso do fruto e condições 
inadequadas de armazenamento, exercem 
influência acentuada na composição química do 
abacaxi com conseqüente efeito no grau de 
escurecimento interno da polpa. (Py et 
al.,1984; Dull, 1971; Vukomanovic, 1988; 
Botrel, 1991; Carvalho et al 1994 e 
Abreu,1995). Também procedimentos pós-
colheita como tratamento hidrotérmico, 
aplicação de cêras, atmosfera controlada e 
aplicação de 1 metilciclopropeno (Rohrbach & 
Paul, 1982; Selvarajah & Herath, 1997; 
Selvarajah et al., 2001) têm sido testados 
como alternativas na prevenção do 
escurecimento, sem muito sucesso. 

O objetivo deste trabalho foi o de 
verificar o efeito da aplicação de potássio no 
teor de acidez total titulável, vitamina C e na 
suscetibilidade dos frutos ao escurecimento 
interno da polpa; quando submetidos ao 
armazenamento sob refrigeração.  

 
MATERIAL E MÉTODOS 

O plantio ocorreu em maio/2000, 
utilizando-se um delineamento experimental 
em blocos casualizados, com cinco repetições 
para a cultivar Pérola. O solo da área é um 
Latossolo Amarelo Distrófico A moderado, com 
as seguintes características químicas, na 
profundidade de 0 a 20 cm: pH (em 
água)=4,7; fósforo (extrator de Mehlich)=7 mg 
dm-3; potássio (extrator de Mehlich)=96 mg 
dm-3; cálcio=15,2 mmolc dm-3; magnésio=7,6 
mmolc dm-3; sódio=0,46 mmolc dm-3; soma de 
bases=25,72 mmolc dm-3; alumínio=2,8 mmolc 
dm-3; hidrogênio=27,78 mmolc dm-3; 
CTC=56,30 mmolc dm-3; saturação por 
bases=46 %. Foram estudados seis níveis de 
adubação potássica, correspondentes às doses 
de 0, 4, 8, 12, 16 e 20 g de K2O/planta/ciclo, 
denominados tratamentos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 
respectivamente. A aplicação foi realizada em 
cobertura, nas axilas das folhas basais, 
parceladas entre o 2o e 3o; 5o e 6o e 8oe 10o 

mês após o plantio. A calagem foi realizada 
com 1.450 kg de calcário/ha. As adubações 
com nitrogênio foram parceladas em três 
aplicações, entre o 20 e o 100 mês após o 
plantio. O fósforo foi aplicado de uma só vez  2 
g de P2O5 e 8 g de N/planta/ciclo. As fontes de 
nutrientes foram uréia (45% N), superfosfato 
simples (18% P2O5) e cloreto de potássio (58% 
K2O). 

O espaçamento utilizado foi de 0,90 x 
0,30 m, em fileiras simples (37.000 
plantas/ha). Durante a condução do 
experimento foram efetuados os tratos 
culturais e fitossanitários preconizados para a 
cultura.  

A colheita dos frutos foi realizada em 
novembro de 2001. Foram colhidos 20 frutos 
por parcela, no estádio de maturação “de vez” 
– frutos que apresentam coloração amarela na 
porção basal.  

Após a colheita, os frutos foram 
submetidos ao armazenamento refrigerado 
(7ºC) por 15 dias seguido de 5 dias a 
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temperatura ambiente. As avaliações 
consistiram em verificar os teores de K por 
análise espectometria de emissão atômica na 
folha ‘D’ antes da indução floral ( 11o mês), 
que é considerada como a que melhor 
representa o estado nutricional da planta.  

A acidez foi determinada, nos frutos 
após a colheita e o armazenamento, por 
titulação com hidróxido de sódio (NaOH) 
0,1mol/L, de acordo com o método da AOAC 
(2000), utilizando o titulador automático 
TitroLine 96 da Schott e expressa em 
porcentagem de ácido cítrico.  

A vitamina C determinada pelo método 
colorimétrico de Roe & Ktecher, citado por 
Strohecker & Henning (1967). Este método 
baseia-se na condensação do ácido ascórbico 
com hidrazina, na presença da tiouréia a 
quente. O produto resultante corado é 
dissolvido em meio ácido e a densidade ótica 
medida em espectrofotômetro a 520nm. Para 
determinar a atividade vitamínica total, oxida-
se o ácido ascórbico a dehidroascórbico 
utilizando-se o 2,6 diclorofenolindofenol. 

A incidência de escurecimento interno 
da polpa foi realizada tomando-se vinte frutos 
com 5 replicatas de cada parcela foram 
cortados longitudinalmente ao meio. A 
incidência de escurecimento (IE) foi 
determinada contornando a área total e as 
manchas provenientes do escurecimento 
interno da polpa numa folha de plástico. A 
avaliação da descoloração da polpa foi 
realizada usando-se um equipamento para 
analisar a transluciência da polpa – Delta Area 

Meter-USA. A determinação da fração 
descolorida foi realizada dividindo-se a mesma 
pela área total da polpa do fruto cortado 
longitudinalmente, representando assim o 
percentual de escurecimento interno da polpa. 

 Os valores observados de cada 
variável foram submetidos à análise de 
variância (ANOVA), considerando os efeitos dos 
tratamentos com potássio, estádio de 
maturação e a interação entre os dois fatores. 
As comparações entre as médias dos 
tratamentos foram realizadas utilizando-se o 
teste “least significance difference” (LSD) ao 
nível de 1% e 5% de probabilidade. Para as 
análises foliares também foi realizado análise 
de regressão tentando obter a melhor equação 
que satisfizesse os dados experimentais. Todas 
as análises estatísticas foram realizadas usando 
o software STATISTICA versão 5.1, edição de 
98 da StatSoft Inc., USA. 

Todas as análises foram realizadas em 
5 replicatas num porção de 20 frutos em cada 
um dos tratamentos com potássio. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados (Tabela 1) evidenciam que 
os valores de F para tratamento não tiveram 
efeito significativo para os macronutrientes 
nitrogênio e fósforo e para os  micronutrientes 
manganês, ferro, cobre e zinco, indicando que 
as doses crescentes de potássio, utilizadas na 
adubação, não interferiram na 
absorção/acumulação de tais nutrientes pelo 
abacaxizeiro ‘Pérola’. 

 
 
Tabela 1 – Concentrações foliares de macro e micronutrientes na folha “D” do abacaxizeiro “Pérola”, em função da adubação 

com doses crescentes de potássio 

K2O 
(g/planta) 

Teores foliares( g/kg) 

 N P K Ca Mg Mn Fe Cu Zn 
0 10,08 1,28 17,23 3,17 2,59 78,39 53,09 2,39 9,69 
4 9,56 1,15 24,53 2,74 2,03 80,49 57,89 2,28 9,14 
8 9,70 1,11 25,52 2,70 1,90 85,68 62,94 2,48 9,53 
12 9,94 1,18 26,15 2,72 1,89 91,43 63,21 4,64 11,03 
16 9,54 1,13 30,94 2,70 1,81 85,53 69,88 2,62 9,37 
20 10,48 1,11 30,47 2,64 1,82 87,90 61,87 2,70 9,75 

C.V. 8,0 11,5 7,9 8,9 10,3 19,9 28,5 67,4 18,5 
Teste Fy NS NS *** * *** NS NS NS NS 
Linearz NS NS *** ** *** NS NS NS NS 

Quadráticoz NS NS * NS ** NS NS NS NS 
x Análises de folhas inteiras. Macronutrientes expressos em g/Kg e micronutrientes em mg/Kg 
y NS = não significativo; * significativo a 5%; ** significativo a 1%; *** significativo a 0,1% 
z Nível de significância dos componentes da equação de regressão. 
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As doses crescentes de potássio 
influíram positivamente e de forma significativa 
na concentração foliar de K, possibilitando nas 
doses de 16 e 20 g de K2O/planta o alcançar 
valores superiores a 28,0 g/kg, considerado 
adequado para as plantas no momento da 
indução floral (Lacoeuilhe, 1984) (Figura 1).  

 

Figura 1 – Relação entre a adubação potássica e a 
concentração foliar de potássio 

 
As doses crescentes de potássio 

influíram negativamente de forma significativa 
nas concentrações foliares de Ca e Mg, 
indicando possíveis competições e/ou 
“antagonismos” entre o potássio e estes 
nutrientes no processo de absorção pelo 
abacaxizeiro. Resultados semelhantes foram 
encontrados por Veloso et al. (2001) também 
verificaram aumento dos teores de K e redução 
dos teores de Ca e Mg na folha do abacaxizeiro 
‘Pérola’, em função da adubação potássica 
(Figura 2). 

Da mesma forma, em trabalho 
conduzido com o maracujazeiro - amarelo, 
Carvalho et al. (2001) verificaram elevação dos 
teores foliares de K e redução dos teores de 
Mg em função da adubação potássica. 

 

Figura 2 – Relação entre a adubação potássica e as 
concentrações foliares de cálcio e magnésio. 

 

Em relação ao fósforo, manganês e 
ferro, cujos valores de F apesar de não ter 
apresentado efeito significativo, houve 
tendências das doses crescentes de potássio 
influir negativamente nas concentrações 
foliares de P e positivamente nas de Mn e Fe, 
da folha ‘D’ do abacaxizeiro ‘Pérola’. Dados 
apresentados por Carvalho et al. (2001), 
também indicam tendências de elevação dos 
teores foliares de Mn no abacaxi Pérola, com o 
aumento da adubação potássica. De forma 
contrastante, Carvalho et al. (2001) verificaram 
redução dos teores de Mn na folha do 
maracujazeiro - amarelo, em função da 
adubação com K. 

Observa-se na Figura 3 que há um 
aumento substancial de vitamina C nos 
tratamentos com potássio quando comparados 
ao controle (Tratamento 1), sem adubação 
potássica. A análise estatística indicou que o 
tratamento com potássio teve um efeito 
significativo no aumento da vitamina C, com 
um p < 0,001. De acordo trabalhos de Nagy 
(1980), citado por Lee(2000), aumentos na 
nutrição potássica, proporcionaram aumentos 
no teor de vitamina C em várias espécies de 
frutas cítricas, como as laranjas e limões. Neste 
trabalho, observou-se o mesmo em abacaxi, 
apresentando-se uma certa estabilidade  a 
partir de 8 g de K2O/planta. 

Figura 3 – Influência da adubação potássica sobre o 
teor de vitamina C e o escurecimento interno do 
furto 

 
 Quanto ao escurecimento interno 

(Figura 3) verifica-se que, a medida que 
aumentou o nível de potássio os sintomas 
deste distúrbio foram menores. Associando-se 
ao resultados encontrados com os teores de 
vitamina C, observa-se que um aumento de 10 

y =  2,4589x + 17,201
R2 = 0,8568

0
5

10
15
20
25
30
35

0 4 8 12 16 20

K2O (g/pla nta )

C
on

c.
 K

 (g
/K

g)

0

10

20

30

40

50

60

0 4 8 12 16 20

K2O (g/planta )

V
ita

m
in

a 
C

 (
m

g
/1

00
g)

0
10
20
30

40

50
60
70
80

y = -0,0786x  +  3,0533
R2 = 0,5696

y = -0,1291x  + 2,4587
R2 = 0,6643

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

0 4 8 12 16 20

K2O (g/planta )

C
on

c.
 (

g/
K

g)

Conc. Mg Conc. Ca



 
 
Influência do potássio na…                                               Neide Botrel y Cols. (2004) 

Rev. Iber. Tecnología Postcosecha Vol 6(1):17-23 21

mg/100g de vitamina C, foi suficiente par 
reduzir o escurecimento. Vários trabalhos 
relatam que os frutos mais sensíveis ao 
escurecimento interno apresentaram menores 
teores de ácido ascórbico (Paull & Rohrbach, 
1985; Botrel, 1991 e Abreu, 1995). De acordo 
com Esckin, Henderson e Townsend (1971), o 
ácido ascórbico pode agir de duas formas 
principais: 1 – Sobre a enzima, seqüestrando o 
metal, uma vez que o cobre presente é o 
grupo prostético da polifenoloxidase, 
diminuindo assim a atividade da enzima e 
consequentemente o escurecimento. 2 – Como 
redutor de quinonas produzidas pela 
polifenoloxidase. O ácido ascórbico se oxida, 
reduzindo as quinonas, inibindo ou diminuindo 
drasticamente a polimerização das quinonas e 
o escurecimento interno da polpa.  

A Figura 3 ilustra também que há uma 
diminuição significativa (p<0,001) da 
incidência de escurecimento interno da polpa a 
medida que se aumenta o nível de potássio na 
planta. A partir do tratamento 3 houve uma 
acentuada redução, verificando-se que a 
incidência de escurecimento caiu de cerca de 
50% para 22%, mantendo-se próximo de 
2,5% nos tratamentos 5 e 6. O abacaxi é 
sensível à temperaturas baixas de 
armazenamento, desenvolvendo uma 
desordem fisiológica que é causada pelo frio. O 
principal sintoma desta desordem é o 
escurecimento interno da polpa (Swete Kelly & 
Bagshaw, 1993; Zhou et al., 2003). O 
escurecimento interno da polpa pode ser 
dividido em duas etapas: na primeira fase, o 
escurecimento se inicia durante o 
armazenamento, quando o fruto é colocado em 
temperaturas de “chilling”, sem apresentar 
sintomas evidentes. A segunda etapa ocorre 
quando os frutos são retirados da refrigeração 
e acondicionados à temperaturas de 20 ou 
25ºC. Nesta fase os sintomas são visíveis 
(Teisson et al., 1979; Paull and Rorhbach, 
1985). Akamine (1976) verificou que o 
escurecimento interno pode ser minimizado 
quando se expõe o abacaxi à temperatura de 
38ºC por 24 horas. O problema principal é que 
esta temperatura pode afetar a qualidade do 
fruto, alterando alguns parâmetros como: a 
acidez total, os açúcares totais e o teor de 
ácido ascórbico. Abreu (1995) sugeriu o uso de 
filmes plásticos para modificar a atmosfera 

reduzindo a incidência de escurecimento 
interno. Entretanto, mesmo com o uso desta 
tecnologia ainda assim foi verificado uma 
considerável incidência de escurecimento 
interno. 

Neste trabalho, verificou-se que a 
aplicação de níveis de potássio adequados 
pode contribuir na redução desta desordem. A 
Figura 3 também evidencia uma relação 
inversa entre a incidência de escurecimento 
interno e o nível de potássio. 

Após a colheita, os frutos provenientes 
de plantas que foram adubados com potássio 
apresentaram uma forte tendência de maior 
teor de acidez em relação ao Controle 
(Tratamento 1) (Figura 4). Já nos frutos após o 
armazenamento a tendência de aumento foi 
mais discreta. Esse aumento na acidez pode 
significar uma diminuição no pH do fruto, que 
pode contribuir na inibição das enzimas 
responsáveis pelo escurecimento do fruto.  

 

Figura 4 – Influência da adubação potássica sobre o 
teor de acidez titulável total 

 
A entrada do potássio na célula 

acontece porque com a alta concentração de 
íon potássio acumulada na raiz, há uma 
absorção de potássio pela fonte de energia 
trifosfato de adenosina (ATP). A ATPase 
ativada pelo íon potássio dirige-o juntamente 
com o íon hidrogênio através das membranas 
celulares. Tal efeito é chamado de força motriz 
protônica, que é responsável pela acidificação 
dos compartimentos intracelulares. A ATPase 
dá origem a uma separação de cargas e a um 
gradiente de pH. Dentro dos vacúolos das 
plantas o pH é mantido bem abaixo daquele do 
citoplasma circundante pela ação das bombas 
de prótons e é nos vacúolos que se localizam 
as enzimas responsáveis pelo escurecimento 
interno do abacaxi (Forgac, 1989; Futai et al., 
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1987). Hall (1974), verificou que os ácidos 
orgânicos mais comuns no abacaxi são o ácido 
cítrico e málico, sendo que a acidez é expressa 
em ácido cítrico porque este constituiu cerca 
de 87% dos ácidos orgânicos presentes no 
fruto. Chan et al. (1973) observou que a acidez 
do abacaxi varia entre 0,39% e 1,11%. Todos 
os valores encontrados neste trabalho foram 
acima do valor máximo encontrado por Chan et 
all (1973). 

 
CONCLUSÃO 

A adubação potássica elevou as 
concentrações de K na folha ‘D’ do abacaxizeiro 
‘Pérola’.  

Maiores valores de vitamina C, e 
consequentemente menores índices de 
escurecimento interno da polpa foram 
observados a medida que se elevou a 
concentração de K.  

A adubação potássica não teve influência 
sobra os conteúdos de acidez titulável, apesar 
dos mesmos terem sido maiores nos frutos 
com maiores níveis de potássio. 

A adubação potássica é uma excelente 
técnica de plantio para diminuir a sensibilidade 
dos frutos do abacaxizeiro ao escurecimento 
interno da polpa, causado pela injúria pelo 
frio. 
 
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
Abreu, C.M.P. Efeito da embalagem de 

polietileno e da refrigeração no 
escurecimento interno e composição 
química durante a maturação do abacaxi 
cv. Smooth Cayenne. Lavras: UFLA, Tese 
de Doutorado em Ciência de Alimentos, 
1995. 94p. 

Akamine, E.K. Postharvest control of 
endogenous brown spot in fresh 
Australian roith heat. Hortscience, v. 11, 
n. 6, p. 568 – 578, 1976. 

Association Of Official Analytical Chemists – 
AOAC. Official methods of analysis, 20ed. 
Washington: Arlington: AOAC, v. 1, 
2000. 750p. 

BotrEL, N. Efeito do peso do fruto no 
escurecimento interno e qualidade do 
abacaxi “Smmoth Cayenne”. Dissertação 
– Mestrado em Fitotecnia – Escola 

Superior de Agricultura de Lavras, 
Lavras, 1991. 81p. 

CARVALHO , J.G. De; OLIVEIRA Jr., J.P. De; 
PAULA, M.B. De; BOTREL, N. Influência 
dos nutrientes minerais na qualidade de 
frutos. Informe Agropecuário, v.17, n. 
180, p. 52 – 55, 1994. 

Carvalho, A.J.C. De; Martins, D.P.; Monnerat, 
P.H.; Bernardo, S.; Silva, J.A. da. Teores 
de nutrientes foliares no maracujazeiro-
amarelo associados à estação fenológica, 
adubação potássica e lâminas de 
irrigação. Revista Brasileira de 
Fruticultura, Jaboticabal, SP, v.23, n.2, 
p.403-408, 2001. 

Chan, H.T. ; Chenchin, E. ; Vonnahme, P. 
Nonvolatile acids in pineapple juice. 
Journal of Agriculural Food Chemistry. 
Washington, v. 21, n. 2, p. 208 – 211, 
1973. 

Esckin, N.A.M. ; Henderson, H.M. ; Townsed, 
R.J. Biochemistry of foods. New York: 
Academic Press, 1971. 292p. 

Dull, G.G. The pineapple: general. In: Hulme, 
A.C. The biochemistry of fruits and their 
products. London: Academic Press, v. 2, 
cap. 9A, p. 303 – 324, 1971. 

Kader, A.A. Postharvest Technology of 
Horticultural Crops. California: University 
of California, 1992. 296p. 

Forgac, M. Structure and functions of vacuolar 
class of ATP-driven proton pumpe. 
Physiological Review, v. 69, p. 765 – 
796, 1989. 

Futai, M. ; Noumi, T. ; Maeda, M. Molecular 
biological studies on strucuture and 
mechanism of proton translocation 
ATPase (H+ - ATPase, F0F1). Adventure 
Biophysics, v. 23, p. 1 – 37, 1987. 

Lacoeuilhe, J.J. Ananas. In: Martin-Prével, P. ; 
Gagnard, J. ; Gautier, P. L`analyse 
végétale dans le contrôle de 
l´alimentation des plantes. Paris: 
Technique et Documentation (Lavoisier), 
p. 675 – 694, 1984. 

Lee, S, K.; Kader, A . A . Preharvest and 
postharvest  factors influencing vitamin C 
content of horticultural crops. 
Postharvest Biology and Tecnology, 
Amsterdam, v.20, p.207-220, 2000. 

 



 
 
Influência do potássio na…                                               Neide Botrel y Cols. (2004) 

Rev. Iber. Tecnología Postcosecha Vol 6(1):17-23 23

Paull, R.E. ; Rohrbach, K.G. Juice 
characteristics and internal atmosphere 
of waxed Smooth Cayenne pineapple 
fruit. Journal of American Society for 
Horticultural Science, Alexandria, v. 107, 
n. 3, p. 448 – 452, 1982. 

Paull, R.E. ; Rohrbach, K.G. Sympton 
development of chilling injury in 
pineapple fruit. Journal of the American 
Society for Horticultural Science, 
Alexandria, v. 110, p. 100 – 105, 1985. 

Py, C.; Lacoeuilhe, J.J.; Teisson, C. L´ananas: 
as culture, ses produits. Paris: G.P. 
Maisonneuve et Larose, 1984. 562p. 

Selvarajah, S. ; Herath, H.M.W. Effect of edible 
coating on some quality and physico-
chemical parameters of pineapple during 
cold storage. Tropical Agriculture 
Research, v. 9, p. 77 – 89, 1997. 

Selvarajah, S. ; Bauchot, A.D. ; John, P. 
Internal browning on cold-store 
pineapples is supressed by a postharvest 
application of 1-methylcyclopropene. 
Postharvest Biology and Technology, v. 
23, p. 167 – 170, 2001. 

Strohecker, R. ; Henning, H.M. Analises de 
vitaminas: métodos comprobados. 
Madrid: Paz Montalvo, 1967. 428p. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Swete Kelly, D.E. ; BagsHA, W.J. Effect of fruit 
handling and fruit coatings on blackheart 
(internal brown spot) and other aspects 
of fresh pineapple quality. Acta 
Horticulture, n. 334, p. 315 – 329, 1993. 

Teisson, C. Le brunissement interne de 
l´ananas. I – Historique. II – Material e 
méthodes. Fruits, Paris, v. 34, n. 4, p. 
245 – 281, 1979. 

Teisson, C. Combres. J.C. ; Martin, P.P. 
MarchAL, J. Internal browning of 
pineapples fruits. Fruits, v. 34, n. 4, p. 
245 – 261, 1979. 

Veloso, C.A.C.; Oeiras, A.H.L.; Carvalho, 
E.J.M.; Souza, F.R.S. de. Resposta do 
abacaxizeiro à adição de nitrogênio, 
potássio e calcário em Latossolo Amarelo 
do nordeste paraense. Revista Brasileira 
de Fruticultura, Jaboticabal, SP, v.23, 
n.2, p.396-402, 2001. 

Vukomanovic, C.R. Efeito da maturação e da 
baixa temperatura na composição 
química e no escurecimento interno do 
abacaxi. Lavras: ESAL, Tese de Mestrado 
em Ciência de Alimentos, 1988. 80p. 

Zhou, Y. ;Dahler, J.M. ; Underhill, S.J.R. ; Wills, 
R.B.H. Enzymes associated with 
blackheart development in pineapple 
fruit. Food Chemistry, v. 80, n. 4, p. 565 
– 572, 2003. 

 
 


