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RESUMO 
O presente experimento teve como objetivo testar a influência de diferentes tipos de cortes nas características 
físico-químicas e sensoriais de kiwis minimamente processados. Os seguintes tratamentos foram realizados: T1: 
controle (inteiro); T2: retirada da casca (descascado); T3: descascado e cortado em duas partes (metades) e T4: 
descascado e cortado em fatias de 1cm (rodelas). Os kiwis minimamente processados foram embalados em 
bandejas rígidas de politereftalato de etileno (PET) e armazenados a 1ºC e 65% UR. A firmeza, a perda de massa 
fresca, o teor de sólidos solúveis totais (SST), o pH, a acidez titulável, o teor de ácido ascórbico e a coloração (L*, 
C e hº) foram avaliados ao início do experimento e a cada 3 dias, durante 12 dias. O corte em rodelas provocou a 
maior perda de firmeza durante o armazenamento. A perda de massa fresca alcançou no máximo 1,2% ao final 
do experimento. Não houve diferença significativa entre os tratamentos no teor de SST e valores de pH durante o 
experimento. No 12º dia, os valores de acidez foram de 1,27; 1,28; 1,31 e 1,13 %, para os tratamentos inteiro, 
descascado, corte em duas partes e em rodelas, respectivamente, sendo que neste dia, os resultados para o corte 
em rodelas foi significativamente menor aos demais tratamentos. Os valores de luminosidade (L*) apresentaram 
redução durante o armazenamento. Os frutos de kiwi minimamente processados (metade e rodela) apresentaram, 
sensorialmente, uma vida de prateleira de 6 dias e o tratamento descascado apresentou 9 dias de vida de 
prateleira.  
 

PHYSICAL-CHEMICAL AND SENSORIAL CHARACTERIZATION OF FRESH 
CUT KIWIFRUIT STORED AT COOLING CONDITIONS 

Key words: Actinidia deliciosa, postharvest, minimally processed. 
 

ABSTRACT 
The aim if the present experiment was to test the influence of different types of cuts on physicochemical and 
sensorial characteristics of fresh-cut kiwis. The following treatments were carried out: T1: Control (whole); T2: 
only cut of the peel (peeled); T3: peeled and cut in two parts (half) and T4: peeled and cut in slices of 1cm 
(slices). The fresh-cut kiwis were wrapped in rigid trays of etileno politereftalato (PET) and stored 1ºC and 65% 
HR. The firmness (Newtons), the weight loss, the content of total soluble solids (TSS), the pH, the tritratable 
acidity, the content of ascorbic acid and the color (L*, C and hº) were appraised to the beginning and every 3 
days, during 12 days. The treatment in slices produced the largest loss of firmness during the storage. The loss of 
maximum weight loss reached feathers 1.2% at the end of the experiment. There was not significant difference 
among the treatments in the content of TSS and pH values during whole the experiment. In the 12nd day, the 
values of acidity were of 1.27; 1.28; 1.31 and 1.13%, for the treatments; whole, peeled, half and slice, 
respectively, and on this day, the treatment in slices was significantly smaller to the other treatments. The values 
of brightness (L*) presented a reduction during the storage. It was obtained that the fresh-cut kiwifruit 
(treatments half and slice) presented a sensorial shelf life of 6 days and the peeled treatment presented 9 days of 
shelf life. 
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INTRODUÇÃO 
A planta de kiwi (Actinidia deliciosa), 

cujo nome foi cunhado pela semelhança de sua 
casca marrom e aveludada com a ave kiwi, da 
Nova Zelândia (país onde primeiro se 
estabeleceu como cultura comercial) é 
originária da China. O fruto do kiwi tem 
formato oval e a polpa, de sabor agridoce, é de 
um verde brilhante, que produz um efeito 
decorativo muito apreciado na culinária. Por 
seu alto teor de vitamina C e sabor marcante, 
é uma cultura difundida em países como 
França, EUA, Itália, Espanha, Japão e, 
recentemente, Brasil. 

O kiwi é um tesouro de vitaminas e 
minerais, além de conter duas vezes mais 
vitamina C que a laranja, e ser rico em 
betacaroteno. Também, é rico em potássio, um 
mineral vital para nosso organismo, cuja 
deficiência pode produzir problemas de tensão 
arterial, depressão, stress e disfunções 
digestivas. O conteúdo de fibra deste fruto o 
converte em um excelente regulador da função 
intestinal (Heiffig et al., 2005). 

Devido ao seu alto valor unitário, sua 
rentabilidade e a alta exigência em mão de 
obra qualificada, o kiwi tem se viabilizado como 
cultura alternativa para as pequenas 
propriedades no Estado de São Paulo, apesar 
de seu alto custo de instalação. Seu cultivo 
também vem sendo incrementado nos Estados 
de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, 
Minas Gerais e nas regiões serranas do Espírito 
Santo. Ressalta-se, no entanto, que essa é 
uma cultura bastante artesanal, exigindo muita 
qualificação e dedicação por parte do produtor 
(Simão, 1998). 

Na busca de obter uma vida saudável, 
as pessoas estão mudando seus hábitos 
alimentícios, acrescentando, ao seu dia a dia, o 
consumo de vegetais de diferentes espécies e 
com propriedades nutricionais 
complementares. Porém, o ritmo de vida atual 
obriga a destinar cada vez menos tempo às 
atividades de refeição, pelo qual o 
processamento mínimo de vegetais surge como 
uma resposta tecnológica a esta nova 
necessidade de um setor da sociedade (Willey, 
1997; Saavedra del Aguila, 2004). 

As operações para a preparação de 
frutas e hortaliças minimamente processadas,  

produzem um impacto fisiológico tanto maior 
quanto mais elevado o seu grau de 
processamento. Isso aumenta a velocidade 
com que se deterioram e diminui a vida útil em 
relação ao produto inteiro. Os ferimentos 
causados pelos cortes estimulam a atividade 
respiratória e a produção de etileno 
rapidamente, as quais induzem a biossíntese 
de enzimas associadas a várias reações 
bioquímicas responsáveis por mudanças de 
cor, aroma, textura e valor nutritivo, que 
conduzem a senescência (Cantwell, 1992 e 
1996; Artes et al, 1998). Adicionalmente, 
compostos de defesas contra estresses podem 
ser produzidos pelos tecidos, comprometendo 
também a qualidade do produto (Brecht, 
1995).  

O objetivo deste experimento foi testar 
diferentes tipos de processamento mínimo de 
kiwi cv. Hayward e suas conseqüências nas 
características físico-químicas e sensoriais do 
mesmo. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 

Frutos de kiwi cv. Hayward, adquiridos 
no CEASA de Piracicaba, SP, oriundos do Chile, 
foram transportados até o Laboratório de 
Fisiologia e Bioquímica Pós-colheita do 
Departamento de Ciências Biológicas da Escola 
Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” - 
USP, onde foram selecionados quanto à 
firmeza, ausência de danos mecânicos e 
infecções visíveis.  

As etapas de processamento mínimo 
foram realizadas a uma temperatura de 18ºC, 
tendo sido utilizados equipamentos de 
proteção individual (EPI), como luvas, gorros, 
máscaras, aventais e botas, para a sua perfeita 
realização.  

Os frutos de kiwi selecionados para o 
processamento receberam os seguintes 
tratamentos: T1: controle (inteiro); T2: 
retirada da casca (descascado); T3: 
descascado e cortado em duas partes 
(metades) e T4: descascado e cortado em 
fatias de 1cm (rodelas). 

Após o preparo, o material foi 
acondicionado em escorredores, e submerso 
em água destilada a 5oC, por 1 minuto, para 
resfriamento e retirada do suco celular 
resultante do corte.  
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Os frutos de kiwis minimamente 
processados e, também, os inteiros foram 
submersos em água destilada contendo 200 
mg L-1 de cloro ativo, por 3 minutos, com a 
finalidade de reduzir a carga microbiana 
presente. Depois de sanitizados os frutos foram 
submersos em água destilada, contendo 3 mg 
L-1 de cloro ativo, por  1 minuto, retirando-se o 
excesso de cloro. Posteriormente, eliminou-se 
o excesso de água presente no produto, 
deixando-o escorrer por 5 minutos. 

Após o preparo, os tratamentos foram 
acondicionados em bandejas rígidas de 
politereftalato de etileno (PET) com 14,5cm de 
comprimento, 13,0cm de largura e 5,0cm de 
altura e armazenados a 1ºC (±1ºC) e 65% 
(±5%) UR, durante 12 dias, sendo que, as 
avaliações foram realizadas a cada 3 dias. 

O delineamento experimental utilizado 
foi o inteiramente casualizado, composto por 
quatro tratamentos (controle, descascado, 
metade e rodela) e cinco períodos de 
armazenamento (0, 3, 6, 9 e 12 dias), 
compondo um fatorial de 4x5, com 4 
repetições para cada tratamento. Cada unidade 
experimental constou de 210g 
aproximadamente. 

A firmeza da polpa dos frutos foi obtida 
mediante a utilização dos penetrômetros Fruit 
Pressure Tester FT 011 e FT 327. A perda de 
massa fresca foi determinada pela diferença 
entre a massa inicial e final de cada repetição, 
sendo os resultados expressos em % de perda 
de massa fresca. Para a determinação do teor 
de sólidos solúveis totais (SST), uma amostra 
de cada repetição foi triturada em 
multiprocessador doméstico, desta, uma gota 
foi colocada em um refratômetro digital manual 
Atago, sendo dada a leitura em ºBrix. A 
medida de pH foi realizada com o auxílio de 
pHmetro (Tecnal), adicionando-se 10g da 
amostra triturada em 90ml de água destilada. 
A acidez titulável foi determinada por titulação 
com NaOH 0,1 N até pH 8,1, com os resultados 
expressos em % de ácido cítrico. O ratio foi 
obtido pela divisão do teor de sólidos solúveis 
pela acidez titulável. O teor de ácido ascórbico 
foi obtido segundo a metodologia de Carvalho 
et al., (1990), tendo sido tomados 10g da 
amostra e colocados em frasco Erlenmeyer 
contendo 50mL de solução de ácido oxálico; a 

titulação foi efetuada com o indicador DCFI 
(2,6-diclorofenol indolfenol-sódico) até atingir a 
coloração rosada, persistente por 15 segundos, 
tendo os resultados expressos em mg de ácido 
ascórbico por 100g de amostra. A Coloração, 
especificamente os valores de luminosidade 
(L*), a e b foram determinados por um 
colorímetro, marca Minolta CR-300, cujos 
resultados permitiram calcular o ângulo Hue 
(cor) e a saturação (Chroma) desta cor, 
conforme o recomendado por Minolta (1994). 
As leituras foram realizadas diretamente sobre 
o produto minimamente processado, fazendo 
uma média de 4 leituras por repetição. 

As análises sensoriais da aparência 
foram realizadas seguindo a seguinte escala 
hedônica de 9 pontos, em que: 9 = gostei 
muitíssimo; 8 = gostei muito; 7 = gostei 
moderadamente; 6 = gostei ligeiramente; 5 = 
nem gostei/nem desgostei; 4 = desgostei 
ligeiramente; 3 = desgostei moderadamente; 2 
= desgostei muito e 1 = desgostei muitíssimo. 
Utilizou-se para estas análises 51 provadores 
não treinados. 

Os dados foram submetidos à análise 
de variância pelo teste F e as médias 
comparadas pelo teste Tukey a 5% de 
probabilidade, utilizando-se o programa 
estatístico SAS. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os kiwis minimamente processados 
apresentaram uma perda da firmeza a partir do 
terceiro dia de avaliação, sendo que a partir 
deste dia, o tratamento em rodelas 
apresentou-se significativamente menor aos 
demais (Tabela 1). Ao 12º dia do 
processamento, os valores de firmeza eram de 
8,05 N para o tratamento inteiro, de 6,33 N 

para o tratamento descascado; de 6,50 N para 
o tratamento metade; e de 3,60 N para o 
tratamento em rodela.  

Não houve diferença entre os 
tratamentos para a perda de massa fresca no 
12º dia, sendo que a perda máxima foi de 
apenas 1,2% ao final do experimento (Tabela 
1). Perdas de matéria fresca próxima a 1% 
foram encontradas, também, em pesquisa feita 
com kiwis minimamente processados ao longo 
de 10 dias de armazenamento refrigerado 
(Carvalho & Oliveira Lima, 2002) e próximos a 
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0,6% por AGAR et al., (1999). Essa mínima 
perda de matéria fresca pode ser atribuída ao 
uso da embalagem, a qual restringe trocas 
gasosas do fruto com o meio, criando uma 
atmosfera modificada em seu interior. 

Também não houve diferença 
significativa entre os tratamentos quanto aos 
teores de SST e aos valores de pH durante 
todo o experimento (Tabela 2).  

 
 

Tabela 1. Valores de firmeza (Newtons) e perda de massa fresca (%) de kiwis inteiro e minimamente 
processados armazenados a 1ºC (±1ºC) e 65% (±5%) UR 

Dias a 1ºC 
Tratamentos 

0 3 6 9 12 
 .......................................Firmeza (Newtons)..................................... 
Inteiro 11,63 A 9,13 A 11,75 A 11,35 A 8,05 A 
Descascado 11,63 A 7,18 A 5,63 AB 8,08 A 6,33 AB 
Metade 11,63 A 7,00 AB 5,70 AB 6,03 A 6,50 AB 
Rodela 11,63 A 3,38 B 3,48 B 5,30 A 3,60 B 
 ....................................massa fresca (%) ....................................... 
Inteiro 0,00 A 0,68 A 0,44 A 0,63 A 0,89 A 
Descascado 0,00 A 0,35 B 0,18 A 0,28 B 0,75 A 
Metade 0,00 A 0,35 B 0,23 A 0,80 A 1,20 A 
Rodela 0,00 A 0,17 B 0,54 A 0,29 B 1,04 A 
Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si, pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade.  
 
Tabela 2. Valores de sólidos solúveis totais (ºBrix), de pH, acidez total titulável (% de ácido cítrico) de kiwis 
inteiro e minimamente processados armazenado a 1ºC (±1ºC) e 65% (±5%) UR 

Dias 
Tratamentos 

0 3 6 9 12 
 .................................................... ºBrix ................................................... 
Inteiro 13,35 A 13,23 A 13,58 A 13,23 A 13,37 A 
Descascado 13,35 A 13,15 A 13,05 A 13,47 A 14,20 A 
Metade 13,35 A 12,60 A 12,55 A 12,85 A 13,35 A 
Rodela 13,35 A 12,70 A 11,85 A 12,63 A 12,75 A 
 ....................................................... pH ................................................... 
Inteiro 3,32 A 3,50 A 3,44 B 3,56 A 3,50 A 
Descascado 3,32 A 3,44 A 3,46 AB 3,49 A 3,50 A 
Metade 3,32 A 3,46 A 3,52 A 3,49 A 3,49 A 
Rodela 3,32 A 3,43 A 3,48 AB 3,56 A 3,55 A 
 ........................................ % de ácido cítrico ........................................ 
Inteiro 1,35 A 1,29 A 1,29 A 1,23 A 1,21 A 
Descascado 1,35 A 1,22 AB 1,22 AB 1,24 A 1,22 A 
Metade 1,35 A 1,21 AB 1,15 BC 1,21 A 1,25 A 
Rodela 1,35 A 1,15 B 1,09 C 1,08 B 1,08 B 
Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si, pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade.  
 
 

Quanto à acidez, na avaliação inicial, 
obteve-se valores de 1,35% de ácido cítrico, 
enquanto que ao 12º dia estes valores foram 
de 1,21; 1,22; 1,25 e 1,08%, para os 
tratamentos inteiro, descascado, metade e 
rodela, respectivamente, sendo que neste dia, 
para o tratamento em rodelas este valor foi 
significativamente menor do que para os 
demais tratamentos (Tabela 2). Os valores de 
acidez coincidem com aqueles obtidos por 
Wildman & Luh (1981) e Matsumoto et al. 
(1983). Sendo que, esta redução nos teores de 

acidez para o tratamento em rodelas, 
possivelmente, esteja relacionada ao grau de 
injúria por parte do processamento mínimo, o 
qual desencadeia uma maior atividade do 
sistema de reparo celular; reparo este, 
exigente em um maior consumo de energia 
metabólica, sendo esta proveniente da queima 
de açúcares, ácidos e proteínas no processo 
respiratório. Outra possibilidade é que este 
ácido esteja sendo consumido mais 
rapidamente em reações antioxidativas nos 
dias subseqüentes aos cortes.
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Tabela 3. Valores de ratio (SST/ATT), de ácido ascórbico (mg 100g-1) e de análise sensorial da aparência 
de kiwis inteiro e minimamente processados armazenado a 1ºC (±1ºC) e 65% (±5%) UR 

Dias 
Tratamentos 

0 3 6 9 12 
 ................................................ SST/ATT .............................................. 
Inteiro 9,87 A 10,29 A 10,49 A 10,77 AB 11,10 A 
Descascado 9,87 A 10,76 A 10,74 A 10,89 AB 11,62 A 
Metade 9,87 A 10,40 A 10,87 A 10,64 B 10,69 A 
Rodela 9,87 A 11,10 A 10,88 A 11,72 A 11,81 A 
 ...................ácido ascórbico (mg 100g-1)...................... 
Inteiro 109,47 A 136,90 A 119,92 A 106,30 A 106,16 A 
Descascado 109,47 A 110,05 A 109,02 A 95,93 A 103,30 A 
Metade 109,47 A 107,37 A 114,60 A 103,71 A 120,25 A 
Rodela 109,47 A 112,74 A 95,94 A 98,52 A 101,43 A 
 ..................................análise sensorial (notas)............................. 
Inteiro 9,00 A 7,00 A 7,00 A 8,00 A 8,00 A 
Descascado 9,00 A 8,00 A 8,00 A 9,00 A 5,00 B 
Metade 9,00 A 8,00 A 9,00 A 4,00 B 4,00 B 
Rodela 9,00 A 8,00 A 9,00 A 4,00 B 4,00 B 
Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si, pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade.  
 

O ratio teve um acréscimo ao longo do 
experimento, iniciando com 9,42 no dia de 
instalação do experimento e chegando, no 12º 
dia, a 10,59; 11,09; 10,21 e 11,27 
respectivamente, para os tratamentos inteiro, 
descascado, metade e rodela (Tabela 3). 

De maneira geral, constatou-se uma 
manutenção dos teores de ácido ascórbico ao 
longo do armazenamento, obtendo-se 
inicialmente 109,47 mg ácido ascórbico100g-1, 
que ao 12º dia, passaram a 106,16; 103,30; 
120,25 e 101,43 mg ácido ascórbico100g-1, 
para os tratamentos inteiro, descascado, 
metade e rodela, respectivamente (Tabela 3).  
Segundo Okuse & Ryugo (1981), as células dos 
frutos de kiwi acumulam numerosas ráfides de 
oxalato de Ca, proporcionando efeito tampão e 
impedindo que o ácido ascórbico se oxide, 
contribuindo para a estabilidade de ácido 
ascórbico no fruto.  

Constatou-se, também, que os valores 
de luminosidade (L*), de maneira geral, 
decresceram durante o armazenamento, já a 
partir do 3º dia. Inicialmente, este valor era de 
48,60, enquanto que no 12º dia, oscilaram 
entre 42,0 e 45,0, não existindo diferenças 
significativas entre os tratamentos. Tais 
resultados indicam que os tratamentos 
apresentaram um ligeiro escurecimento ao 
longo do armazenamento (Tabela 4). 

 Os valores de C, inicialmente de 13,75, 
passaram, no 12º dia de armazenamento, a 
12,01; 10,55; 8,49 e 8,35, para os tratamentos 
inteiro, descascado, metade e rodelas, 
respectivamente (Tabela 4). Neste último dia 
de avaliação, os tratamentos metade e rodela 
mostraram-se significativamente inferiores aos 
demais.  

Para os valores de hº, somente foram 
observadas diferenças estatísticas significativas 
ao 6° dia de armazenamento (Tabela 4). 

Mediante análise sensorial da 
aparência, ao sexto dia de avaliação foram 
obtidas notas 7, 8, 9 e 9, para os tratamentos 
inteiro, descascado, metade e rodela, 
respectivamente. No nono dia, os tratamentos 
inteiro e descascado apresentaram-se 
significativamente melhores em relação aos 
demais tratamentos. No décimo segundo dia 
de experimento, o tratamento inteiro foi 
significativamente melhor do que os demais 
tratamentos, tendo sido obtidas, neste dia, 
notas 8, 5, 4 e 4 para os tratamentos inteiro, 
descascado, metade e rodela, respectivamente 
(Tabela 3). O’connor-Shaw et al. (1994), 
trabalhando com kiwis minimamente 
processados e armazenados a 4ºC, por 7 dias, 
não obteve mudanças significativas quanto a 
aparência ao longo do experimento.
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Tabela 4. Valores de luminosidade (L*), de chroma (C) e de ângulo hue (hº) de kiwis inteiro e minimamente 
processados armazenado a 1ºC (±1ºC) e 65% (±5%) UR 

Dias 
Tratamentos 

0 3 6 9 12 
 ...................................................... L* ..................................................... 
Inteiro 48,60 A 45,80 BC 45,22 B 43,05 AB 45,60 A 
Descascado 48,60 A 47,20 AB 48,81 A 44,85 A 45,58 A 
Metade 48,60 A 51,08 A 42,97 B 40,43 B 42,70 A 
Rodela 48,60 A 43,10 C 43,55 B 44,21 A 42,39 A 
 ....................................................... C ...................................................... 
Inteiro 13,75 A   11,67 AB  12,43 A     9,90 AB   12,01 A 
Descascado 13,75 A   12,19 AB  12,28 A 10,50 A    10,55 AB 
Metade 13,75 A 14,41 A   9,31 B   7,80 B   8,49 B 
Rodela 13,75 A   9,93 B   9,68 B 10,19 A   8,35 B 
 ...................................................... hº ..................................................... 
Inteiro 106,60 A   99,40 A  102,69 B 102,68 A 100,40 A 
Descascado 106,60 A   99,22 A      98,43 BC 101,77 A   98,49 A 
Metade 106,60 A 101,25 A 266,57 A 137,72 A 135,47 A 
Rodela 106,60 A 101,58 A   93,71 C  97,32 A 136,16 A 
Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si, pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade. 
 
 
CONCLUSÕES 

Quando avaliado quanto ao fator 
sensorial (aparência), os frutos de kiwi 
minimamente processados (metade e rodela) 
apresentam vida de prateleira de 6 dias, 
enquanto que os frutos descascados 
apresentam 9 dias de vida de prateleira. 

Quanto às características físico-
químicas avaliadas conclui-se que o 
processamento mínimo não alterou a qualidade 
final do produto.  
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