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RESUMO 

 

O presente trabalho teve como objetivo determinar a composição química e a 

atividade antioxidante dos frutos de três diferentes genótipos de kiwi (Actinidia 

deliciosa), produzidos em pomar no Instituto Federal Catarinense – Campus Rio do 

Sul (IFC), no Alto Vale do Itajaí. O experimento foi realizado no laboratório de 

Fisiologia e Pós-colheita do IFC entre os meses de abril e junho de 2016, com três 

cultivares de kiwi: Allison, Bruno e Monty. Os frutos foram colhidos e armazenados 

em temperatura ambiente e abrigados da luz até atingirem o ponto de consumo que 

ocorreu após 30 dias. Foram avaliados os atributos de acidez titulável total (ATT), 

teores de sólidos solúveis (SS; oBrix), relação SS/AT (ratio), pH, conteúdos de ácido 

ascórbico (vitamina C), compostos fenólicos totais, atividade antioxidante total (pelo 

método DPPH) e a relação entre atividade antioxidante total e conteúdo de vitamina 

C e compostos fenólicos totais. Os frutos do cultivar Allison apresentaram os 

maiores conteúdos de vitamina C, compostos fenólicos totais e atividade 

antioxidante total, além de melhores características organolépticas como maior teor 

de sólidos solúveis totais, menor acidez titulável total e uma alta relação de 

STT/ATT, indicando ser um fruto mais doce. Bruno e Monty apresentaram os 

menores conteúdos compostos fenólicos e atividade antioxidante total. 

Apresentaram ainda menores teores de sólidos solúveis totais, maior acidez e menor 

relação STT/ATT. Houve relação positiva entre o conteúdo de compostos fenólicos e 

de vitamina C para a atividade antioxidante total, mostrando que esses dois 

compostos são responsáveis por grande parte da atividade antioxidante dos frutos 

de kiwi nos cultivares Allison, Bruno e Monty. 

 

Palavras-chave: Actinidia deliciosa. Vitamina C. Compostos fenólicos. Atividade 

antioxidante.  

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This study aimed to evaluate the chemical quality and antioxidant activity of fruits of 

three different genotypes of kiwi (Actinidia deliciosa), produced at the Federal 

Institute of Santa Catarina - Campus Rio do Sul in the Alto Vale do Itajaí. The 

experiment was conducted between April and June 2016, with three cultivars: Allison, 

Bruno and Monty. The fruits were harvested and stored at room temperature and the 

analyses performed after 30 days (good for consumption). Were evaluated total 

titratable acidity (TTA), soluble solids (SS; Brix), SS/ATT (ratio), pH, ascorbic acid 

content (vitamin C), total phenolics compounds, total antioxidant activity (by DPPH) 

and the correlation between total antioxidant activity and content of vitamin C and 

total phenolic compounds. The fruits of cultivar Allison had the highest vitamin C 

content, phenolic compounds and total antioxidant activity, and better organoleptic 

characteristics with higher content of soluble solids, lower titratable acidity and a high 

ratio of SS/TTA, indicating be a sweeter fruit. The cultivars Bruno and Monty had the 

lowest total phenolic compounds and antioxidant activity. Also obtained lower content 

of soluble solids, higher acidity and low ratio SS/TTA. Were a positive correlation 

between the content of total phenolic compounds and vitamin C for total antioxidant 

activity, showing that these two compounds are responsible for much of the 

antioxidant activity of kiwi fruit. 

 

Keyword: Actinidia deliciosa. Vitamin C. Phenolic compounds. Antioxidant activity. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Atualmente, em muitas situações, o alimento que ingerimos não é visto 

somente como comida, e sim como ‘alimento funcional’, que deve além de suprir os 

requisitos nutricionais, trazer outros benefícios a saúde humana, como a prevenção 

de doenças. Com essa mudança no comportamento alimentar, a ingestão de frutas 

e verduras que tenham níveis significativos de componentes bioativos com funções 

benéficas ao organismo vem aumentando.  

Entre os alimentos com propriedades bioativas, destaca-se o kiwi 

(Actinidia deliciosa), cujo consumo vem crescendo rapidamente por todo o mundo 

devido as suas qualidades nutricionais. O kiwi é um fruto pouco calórico e fonte de 

vitaminas e minerais. Contém duas vezes mais vitamina C que a laranja, é rico em 

betacaroteno, fibras e vitaminas do complexo B. Também, é rico em potássio, um 

mineral vital para nosso organismo, cuja deficiência pode produzir problemas de 

tensão arterial, depressão, stress e disfunções digestivas (HEIFFIG et. al., 2006).  

A maioria dos frutos de kiwi consumidos no Brasil é proveniente do Chile, 

Nova Zelândia e Itália, sendo que o cultivo doméstico do fruto é relativamente 

pequeno, com bom potencial a ser explorado. Em 2013, foram importadas 27.486,84 

toneladas de kiwi, a um preço nominal médio de 1.323,51 dólares a tonelada 

(BRASIL, 2013). A produção brasileira, registrada pelo Censo Agropecuário 2006, foi 

de 4.033 toneladas (IBGE, 2006). Sendo possível estimar que somente 12,80% do 

consumo de kiwi é suprido pelo produto nacional. Devido à falta de pesquisas e 

informações especificas sobre aspectos importantes da cultura, o cultivo do kiwizeiro 

foi limitado no Brasil, cenário que vem sendo modificado nos últimos anos. 

De acordo com Heiffig et. al. (2006), 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. 

O teor de compostos bioativos, como os fenólicos e antioxidantes totais é 

influenciada por vários fatores como o tempo de amadurecimento, genótipo, técnicas 

de cultivo, condições climáticas durante a pré colheita e também as operações 

realizadas durante o armazenamento na pós colheita (LEE e KADER, 2000). 
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Durante a maturação dos frutos acontecem mudanças bioquímicas, fisiológicas e 

estruturais que determinam os atributos de qualidade do fruto. Segundo Tavarini et. 

al. (2008), a colheita no estágio de maturação ideal é essencial para obter a melhor 

qualidade e muitas vezes para manter essa qualidade após a colheita e no 

armazenamento. Além do ponto ideal de colheita, existem variações na composição 

química e da atividade antioxidante entre os genótipos, influenciando na qualidade 

final do fruto.  

Assim, o objetivo do trabalho foi determinar os atributos químicos e a 

atividade antioxidante total em três cultivares de kiwi (Allison, Monty e Bruno) no 

momento em que os frutos estavam aptos ao consumo. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 CULTURA DO KIWI (Actinidia deliciosa) 

 

O kiwi é originário da China, nas regiões altas e úmidas do Vale do Rio 

Yang-Tzé. Os chineses coletam suas frutas há milhares de anos, conhecida por lá 

como minoutao (pêssego de macaco), porém, nunca a domesticaram. No final do 

século XIX, botânicos levaram as sementes dessa planta para a Europa, Estados 

Unidos e Nova Zelândia, onde foi selecionada e melhorada, dando origem a 

variedades usadas até hoje, ganhando o nome de kiwi. Esse é o mesmo nome da 

ave símbolo da Nova Zelândia (Figura 1), que põe ovos grandes e apresenta o corpo 

coberto por penugem amarronzada – características que lembram as da fruta 

(SILVEIRA et. al., 2012). 

 

Figura 1 - Kiwi, ave símbolo da Nova Zelândia que deu origem ao nome do fruto. 

Fonte: Albuquerque, 2004. 

 

2.2 HISTÓRICO DO KIWI NO BRASIL 

 

Segundo Silveira et. al. (2012), a introdução da fruta aconteceu em 1971, 

através de sementes oriundas da França, importadas pelo Instituto Agronômico de 

Campinas, e posteriormente por estacas enraizadas provenientes da Nova Zelândia. 

Durante a década de 80, houve uma crise na vitivinicultura gaúcha, 

fazendo com que os governos municipais concedessem incentivos financeiros para 
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os produtores que iniciassem o plantio do kiwizeiro. A primeira colheita brasileira de 

kiwi foi realizada em Farroupilha, no ano de 1989. O preço, que era de um dólar o 

fruto no final da década de 1980, com o aumento da produção brasileira teve uma 

queda. Além disso, as escassas informações culturais sobre aspectos como 

adubação, pragas, doenças, entre outros, limitaram o crescimento e a expansão da 

cultura no Estado do Rio Grande do Sul, no século XX (SILVEIRA, et  al. 2012). 

 

2.2.1 Características da espécie 

  

O kiwizeiro é uma planta que pertence à família Actinidiaceae. Ele possui 

raízes carnosas, ramificadas e com tendência a se espalharem na superfície do 

solo. À medida que a planta torna-se adulta, os caules lignificados tornam-se 

lenhosos e resistentes. Os ramos crescem rapidamente, podendo alcançar 6 a 8 

metros em um ano. Em determinada fase, a extremidade tende a enrolar-se em 

estaca em apertadas espirais (SAQUET; BRACKMAN, 1995).  

O kiwi é uma espécie caducifólia e conduzida em suportes, por ter hábito 

trepador. Suas folhas são verde escura na parte de cima e verde clara embaixo com 

tons marrons, ásperas e com bordos serrilhados. A cultura é perene e necessita uma 

poda anual de produção que ocorre no fim do inverno. 

As flores, aparentemente parecem hermafroditas, pois apresentam 

indícios de ovários e estames, mas funcionalmente a espécie comporta-se como 

dióica, possuindo plantas que atuam como masculinas, devido a atrofia dos ovários, 

e plantas que atuam como femininas, devido a produção de pólen estéril. É 

necessário a polinização por insetos para uma boa produção de frutos (SILVEIRA et 

al., 2012).  

Os frutos parecem bagas, alongados, ovoides ou esféricos, dependendo 

do cultivar, de coloração marrom e cobertos por pelos pardos e com muitas 

sementes pretas pequenas no seu interior de aspecto liso e brilhante dispostas 

radialmente. 

 Para que haja frutificação, há necessidade do plantio de variedades que 

produzem flores femininas (produtoras) e que produzem flores masculinas 

(polinizadoras), na proporção de 8:1. Existem muitas variedades produtoras de 

frutos (plantas femininas), sendo destacadas algumas: Abbot, Bruno, Allison, Monty 

e Hayward e os polinizadores: Matua e Tomuri (SILVEIRA et al., 2012). 
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2.2.2 Cultivares 

 

Segundo Souza et al. (1996), a Actinidia deliciosa é a espécie que 

apresenta maior importância no mercado por produzir frutos com características 

nutritivas, organolépticas e visuais que os fazem de grande valor comercial. Porém, 

ainda há outras duas espécies do gênero Actinidia, a A. arguta, conhecida como 

‘baby kiwi’ ou ‘mini kiwi’, devido ao seu tamanho reduzido, e A. chinensis, 

caracterizada pela sua polpa amarela e menor acidez, quando comparados com o 

kiwi verde. 

No Brasil, as principais cultivares produzidas são Abbott, Hayward, Bruno 

e Monty, com destaque para as duas últimas, cultivadas na região Centro-Sul do 

Paraná (TEIXEIRA, 2007). A figura 2 apresenta as características visuais dos 

cultivares de kiwi Allison, Bruno e Monty. 

 

 

Figura 2 – Vista externa e interna em corte transversal de frutos de dos cultivares 

Allison, Bruno e Monty (da esquerda para direita). 

Fonte: Caccioppo (1989) Apud Teixeira (2011). Adaptado pelo Autor. 

 

  Uma boa cultivar de kiwizeiro deve apresentar vigor, rusticidade, 

produtividade, frutos com uma pilosidade suave e facilmente retirável. A polpa, na 

fase de maturação, deve possuir cor verde brilhante, aroma acentuado e sabor 

equilibrado entre ácidos e açúcares (SOUZA et al., 1996). 
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2.2.2.1 Allison 

 

 É uma das mais populares variedades de kiwi, mas vem perdendo espaço 

para o cultivar Hayward. Os seus frutos têm um tamanho médio e geralmente é 

usada para mesa. É proveniente da mesma planta mãe que o cultivar Abbott, 

explicando a semelhança entre as duas. Possui o ápice achatado, polpa de cor 

verde clara e pubescência de fibra mais curta (TIEMPO, 1991). 

 

2.2.2.2 Bruno 

 

 Trata-se de um cultivar de cor mais escura e de maior tamanho, com um 

formato alargado e cilíndrico (TIEMPO, 1991). Os frutos são saborosos e 

amplamente usados tanto na indústria quanto para mesa, justificando o seu alto 

cultivo. É a cultivar mais plantada no Brasil.  

Segundo Silveira (2012), necessita de cerca de trezentas horas de frio para 

uma boa produção, além de serem plantas vigorosas e adaptadas às condições do 

Brasil. É produtiva e precoce na entrada em produção, frutificando logo no segundo 

ou terceiro ano. 

 

2.2.2.3 Monty 

  

 Trata-se de um cultivar tardio, mas com entrada em produção precoce, a 

partir do segundo ou terceiro ano.  Necessita em torno de quinhentas horas de frio, 

sendo uma planta altamente produtiva e vigorosa.  

Os frutos são de sabor agradável, de tamanho médio, formato oblongo de 

ápice achatado, ligeiramente côncavo e o pedúnculo não sobressalente. O fruto tem 

uma coloração verde oliva e é geralmente usado para coberturas de bolos e tortas 

(SILVEIRA, 2012).  

 

2.2.3 Distribuição geográfica 

 

No ano de 1904, as primeiras mudas de kiwi foram levadas da China para a 

Nova Zelândia por Alexander Allison. Assim as plantas foram melhoradas 
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geneticamente e obtiveram-se diversas cultivares de boas características físicas, 

químicas, organolépticas e de produção na Nova Zelândia, país que detém a maior 

produção e exportação no mundo (ZUCCHERELLI; ZUCCHERELLI, 1987 Apud 

JUNIOR, 2007). 

No século XX a cultura se expandiu para a Europa, iniciando pela 

Inglaterra, e posteriormente para a Itália e França. Mais tarde, chegou aos Estados 

Unidos, onde a cultura começou a ser difundida em todo mundo, durante a década 

de 1970. Já na América do Sul, o Chile foi o país pioneiro na introdução do cultivo 

comercial da espécie. O Instituto Agronômico de Campinas introduziu o kiwi no 

Brasil em 1971, sendo cultivado inicialmente em Campos do Jordão – SP, 

expandindo-se a seguir na região serrana do Rio Grande do Sul e em Santa 

Catarina, onde encontrou ótimo potencial para o seu desenvolvimento (SANTOS, 

1989 Apud JUNIOR, 2007). 

Somente nos últimos 10 anos, a cultura vem despertando um interesse 

crescente em razão dos bons preços alcançados pelo fruto no mercado nacional, 

pelo potencial produtivo, baixo custo de produção, e aos poucos problemas 

fitossanitários apresentados (SCHUCK, 1992) até o momento. 

 

2.2.3.1 Cultivo do kiwi em Santa Catarina 

 

 O início da produção no Estado de Santa Catarina ocorreu no final da década 

de 1980, com alguns pomares destinados a pesquisa e no começo dos anos 90 os 

produtores catarinenses, observando o sucesso obtido pelos produtores gaúchos de 

Farroupilha introduziram a cultura em Santa Catarina.  

Outro fator a ser levado em consideração, foi o incentivo ao plantio do kiwi 

para ocupar as áreas de vinhedos que estavam morrendo, em função do declínio da 

videira na região do Vale do Rio do Peixe. Segundo pesquisadores da EPAGRI 

Videira (informação pessoal), o primeiro plantio em larga escala foi do produtor 

Yamashini, em Campo Belo do Sul. 

 Em Santa Catarina, o cultivo do  kiwi (Actinidia deliciosa) está concentrado 

nas regiões mais frias no Vale do Rio do Peixe, no Planalto Sul e no Meio Oeste, 

com produção estadual de 1.598,9 toneladas na safra 2012/1013 (Tabela 1). 
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Tabela 1 - Produção de kiwi e suas respectivas regiões e municípios produtores no 

estado de Santa Catarina na safra de 2012/13. 

Local Número de 
produtores 

Área 
plantada 

(ha) 

Área em 
produção 

(ha) 

Quantidade 
produzida 

(t) 

Rendimento 
médio (Kg/ha) 

Santa 
Catarina 

57 140,7 121,2 1.598,9 13.192 

Meio – Oeste 
Catarinense 

4 41,5 33,0 791,0 23.970 

Alto Vale do 
Rio do Peixe 

18 50,8 50,8 605,0 11.909 

Planalto Sul 
Catarinense 

20 42,7 32,7 160,0 4.893 

Planalto Norte 
Catarinense 

12 4,7 3,7 24,9 6.730 

Alto Vale do 
Itajaí 

3 1,0 1,0 18,0 18.000 

Monte Carlo 1 39,5 31,5 778,0 24.698 

Fraiburgo 6 43,0 43,0 516,0 12.000 

Cerro Negro 1 7,0 6,0 36,0 6.000 

Campo Belo 
do Sul 

2 20,0 12,0 58,0 4.833 

Videira 8 5,0 5,0 65,0 13.000 

Capão Alto 3 1,0 1,0 18,0 18.000 

Urubici 2 1,0 1,0 18,0 18.000 

Tangará 3 1,8 1,8 14,0 7.778 

Dona Emma 1 0,5 0,5 10,0 20.000 

Irineópolis 2 1,7 0,7 10,0 14.286 

Matos da 
Costa 

1 1,0 1,0 10,0 10.000 

São Joaquim 6 10,0 9,0 10,0 1.111 

Presidente 
Getúlio 

2 0,5 0,5 8,0 16.000 

Lages 2 2,0 2,0 15,0 7.500 

Celso Ramos 1 0,5 0,5 7,0 14.000 

Monte Castelo 2 1,0 1,0 6,0 6.000 

Canoinhas 1 0,2 0,2 4,0 20.000 

Bom Jardim 
da Serra 

4 1,7 1,7 5,0 2.941 

Papanduva 3 0,5 0,5 2,0 4.000 

Bela Vista do 
Toldo 

3 1,0 1,0 2,5 2.500 

Campos 
Novos 

1 1,0 1,0 6,0 6.000 

Mafra 1 0,3 0,3 0,4 1.333 

Lindóia do Sul 1 0,5 - - - 
Fonte: Fruticultura Catarinense em Números – Safra 2012/13 (EPAGRI, 2013). 
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 Entre os municípios produtores em Santa Catarina, Fraiburgo e Monte Carlo 

destacam-se no cultivo do kiwi, com 43 e 31,5 hectares de área plantada e produção 

e 516,0 e 778,0 toneladas, respectivamente (Figura 3). 

 

Figura 3 – Distribuição da produção nos municípios de Santa Catarina na safra 
2012/13. 

Fonte: Fruticultura Catarinense em Números – Safra 2012/13 (EPAGRI, 2003).  

 

2.3 COMPOSIÇÃO QUÍMICA, VALOR NUTRICIONAL E ATIVIDADE 

 ANTIOXIDANTE 
 

     O kiwi é um fruto com elevado valor nutricional, sendo rico em vitaminas 

(A, C e E), minerais (cálcio, potássio, magnésio, ferro, zinco e fósforo), açúcares 

(glucose, frutose e sacarose), ácidos orgânicos (cítrico, quínico e málico) e fibras 

(TAVARINI et al., 2008). 

A tabela brasileira de composição de alimentos (UNIVERSIDADE DE 

CAMPINAS-UNICAMP, 2011) (Tabela 2), apresenta as respectivas composições 

centesimais, minerais e de vitaminas por 100 gramas de frutos de kiwi. 
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Tabela 2 – Valores nutricionais por 100 g da parte comestível do fruto do kiwi 

(Actinidia deliciosa). 

Composto Concentração Composto Concentração 

Água (%) 85,90 Sódio (mg) 2,8 - 4,7 

Proteínas (g) 1,3 Potássio (mg) 269 

Lipídeos (g) 0,6 Cobre (mg) 0,15 

Carboidrato (g) 11,5 Zinco (mg) 0,1 

Fibra Alimentar (g) 2,7 Tiamina (mg) 0,014 - 0,02 

Cinzas (g) 0,7 Riboflavina (mg) 0,01 - 0,05 

Cálcio (mg) 24 Piridoxina (mg) 0,06 

Magnésio (mg) 11 Niacina (mg) 0,05 

Manganês (mg) 0,05 Vitamina A (I.U) 175 

Fósforo (mg) 33 Vitamina B6 (mg) 0,5 

Ferro (mg) 0,3 Vitamina C (mg) 70,8 

Fonte: Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (UNICAMP, 2011). 

 

     Segundo Motohashi et al. (2002), o kiwi é conhecido no folclore chinês 

pela sua atividade anticancerígena devido à inibição da multiplicação de diversos 

tipos de células. Os frutos do kiwi são utilizados para o tratamento de tipos 

diferentes de câncer, por exemplo, do estômago, do pulmão e do fígado (Yang, 1981 

Apud Pal et. al., 2015) na medicina tradicional. Alguns estudos têm mostrado que os 

extratos de frutos de kiwi podem inibir o crescimento de células de câncer (SONG, 

1984 Apud PAL et. al., 2015) e proteger as células contra lesões oxidativas do DNA 

in vitro (COLLINS et al., 2001). 

O organismo humano, em condições de estresse e pela própria atividade 

metabólica normal, produz constantemente radicais livres. Essas moléculas, geradas 

in vivo, reagem com DNA, RNA, proteínas e outras substâncias oxidáveis, 

promovendo danos que podem contribuir para o envelhecimento e a instalação de 

doenças degenerativas, como câncer, arterosclerose, artrite reumática, tumores, 

entre outras (MELO et al., 2006). No entanto, o organismo humano desenvolveu 

estratégias eficientes de defesas contra a ação dos radicais livres. Nela estão 

incluídos os sistemas enzimáticos de defesa (superóxido dismutase, catalase e 

glutationa peroxidade) e os não enzimáticos (glutationa, ácido úrico, melanina, 

tocoferóis, entre outros) (McLEAN, et al., 2005). No entanto, diversos estudos já 
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comprovaram que fontes externas de antioxidantes desempenham papel importante 

no combate aos radicais livres. Os antioxidantes são na sua grande maioria obtidos 

através da ingestão de vegetais, especialmente frutas e hortaliças (LAGUERRE et 

al., 2007).  

Entre os compostos antioxidantes importantes na manutenção da 

qualidade do organismo humano está a vitamina C (COUTO; CANNIATTI-

BRAZACA, 2008), porém, os animais perderam a capacidade de sintetizar a 

vitamina ao longo da sua evolução e a principal fonte é a presente nos vegetais. 

A vitamina C é um termo genérico para todos os compostos que exibem a 

atividade biológica do ácido L-ascórbico (AA) (LEE; KADER, 2000). É um composto 

hidrossolúvel, de grande importância na manutenção do organismo humano. É 

responsável pela prevenção do escorbuto, por manter a pele, gengivas e vasos 

sanguíneos saudáveis, além disso, tem função na formação do colágeno, absorção 

do ferro inorgânico, redução do colesterol e reforço do sistema imunológico.  

A vitamina C está presente em tecidos de plantas em desenvolvimento e 

a sua quantidade varia entre espécies e cultivares. Os fatores a campo que podem 

interferir na quantidade de vitamina C no fruto são o tipo de solo, forma de cultivo, 

condições climáticas e procedimentos agrícolas para a cultura. Na pós-colheita, caso 

seja armazenado e manuseado em condições adversas, ou seja, armazenamento 

por longos períodos, altas temperaturas, danos ou baixa umidade relativa do ar, a 

vitamina C provavelmente será destruída. De acordo com Lee e Kader (2000), a AA 

pode ser irreversivelmente oxidado para formar o ácido dicetogulônico, que não tem 

nenhuma atividade vitamínica. 

  Outra fonte importante de ação antioxidante é atribuída aos compostos 

fenólicos, classificados como metabólitos secundários sintetizados por plantas 

durante o desenvolvimento normal ou em resposta a condições de estresse, tais 

como infecções, ferimentos, radiação ultravioleta (UV), entre outros 

(BALASUNDRAM et al., 2006). 

 Os compostos fenólicos produzidos por plantas enquadram-se em diversas 

categorias, como fenóis simples, ácidos fenólicos (como ácido cumárico, gálico, 

tartárico, cítrico, entre outros), cumarinas, flavonoides (antocianinas e carotenoides), 

taninos e ligninas (NACZK; SHAHIDI, 2004). O conteúdo desses componentes é 

diretamente influenciado por vários fatores, dentre eles o estádio de maturação, da 

região de cultivo (em função das condições climáticas), do solo e da variedade. É 
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comum a redução da concentração de compostos fenólicos totais com o avançar do 

amadurecimento devido aos processos de oxidação que ocorrem no tecido 

(MENEZES; ALVES, 1995). 

 Segundo Talcott et al. (2003), os compostos fenólicos são importantes 

constituintes de muitas frutas e hortaliças sendo que a quantificação dessas 

substâncias revela informações a respeito da atividade antioxidante, qualidade do 

alimento e dos potenciais benefícios à saúde. 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi realizado no Instituto Federal Catarinense Campus – 

Rio do Sul, SC (27° 11' 14,3"S; 49° 39' 45,8"W; e altitude de 690 m) (Figura 4) no 

município de Rio do Sul, classificado com clima Cfa - subtropical úmido, segundo 

Köppen. Os trabalhos foram conduzidos entre os meses de abril e junho de 2016. 

 

 

 

Figura 4 – Localização do município de Rio do Sul/SC, e do Instituto Federal 

Catarinense Campus - Rio do Sul. 

Fonte: Adaptado de Google por Gustavo Sanguanini, 2016. 

 

Para a realização dos experimentos, os frutos de três cultivares (Allison, 

Monty e Bruno) foram colhidos no pomar do Campus Rio do Sul no dia 12 de abril de 

2016 e levados ao laboratório de Fisiologia e Pós-colheita. Os frutos foram 

armazenados em temperatura ambiente e abrigados da luz até o momento da 
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realização das análises. As análises foram realizadas após 30 dias, quando os frutos 

estavam aptos ao consumo (início do amolecimento do tecido). 

 Os frutos foram descascados e a polpa processada com auxílio de um 

mixer para uniformização. A polpa processada foi colocada em sacos plásticos e 

envoltos com papel alumínio, evitando a contaminação da amostra pela luz e 

congelada a -12 oC no freezer até o momento da análise. 

Para os frutos dos diferentes cultivares foram avaliados os atributos de 

acidez total titulável (ATT), teores de sólidos solúveis (SS; oBrix), relação SS/ATT, 

pH, conteúdos de ácido ascórbico (vitamina C), compostos fenólicos totais, atividade 

antioxidante total (pelo método DPPH) e a relação entre atividade antioxidante total 

e conteúdo de vitamina C e compostos fenólicos totais. 

Os valores de ATT foram obtidos por titulometria de 10 mL do suco do 

fruto (obtidos pelo processamento com o mixer), diluídos em 90 mL de água 

destilada com hidróxido de sódio 0,1 N até obtenção de pH 8,1 (indicado pelo ponto 

de viragem de cor róseo). Os teores de oBrix foram determinados em refratômetro 

digital com compensação automática de temperatura em suco extraído conforme 

descrito para ATT e expressos em %. A relação entre os sólidos solúveis e a acidez 

titulável (ratio) foi calculada pela divisão dos SS pela ATT.  O pH do suco foi 

determinado com pHmetro de bancada. 

O conteúdo de vitamina C foi determinado pelo método 

espectrofotométrico (STROHECKER E HENNING, 1967), que consiste no uso da 2,4 

– denitrofenilhidrazina (2,4 – DNPH). O extrato dos frutos foi preparado utilizando 1 g 

do suco do fruto para 49 mL de ácido oxálico a 0,5%.  Utilizou-se o agente oxidante 

2,6 – diclorofenol-indofenol (2,6 – DCFI) para oxidar o ácido ascórbico presente na 

amostra para ácido dehidoascórbico. Posteriormente foi adicionado o 2,4 – DNPH 

para reagir e formar o composto colorido e uma gota de tiouréia para evitar a 

degradação da cor. Posteriormente foi agitado e levado ao banho-maria fervente, 

para acelerar a reação. Depois as amostras foram resfriadas em banho de gelo e 

adicionado ácido sulfúrico (       a 85% para dissolver o composto colorido. As 

amostras foram deixadas em repouso e as leituras realizadas após 15 minutos em 

espectrofotômetro a 520 nanômetros. Os resultados foram expressos em mg de 

ácido ascórbico por 100 g de matéria fresca.  

O procedimento de obtenção do extrato para a quantificação de 

compostos fenólicos totais e atividade antioxidante total foi adaptado de Larrauri et 
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al. (1997). Para a extração hidroalcoólica foram utilizados 10 g de polpa processado, 

deixado em uma solução de metanol 50% por uma hora. O material foi centrifugado 

a 5000 rpm por 30 minutos. O sobrenadante foi armazenado e o resíduo submetido 

a uma nova extração com acetona 70%. Após uma hora, o material foi novamente 

centrifugado, acrescentando o sobrenadante ao anterior, completando o volume 

para 100 mL com água destilada. Os extratos foram armazenados em recipiente 

âmbar e mantidos congelados a -12o C até o momento das análises, para redução 

da interferência dos fatores externos na amostra. 

A quantificação dos compostos fenólicos totais foi realizada pelo método 

colorimétrico Folin-Ciocalteau, que envolve a redução do reagente pelos compostos 

fenólicos da amostra, com a formação de um complexo azul, que aumenta 

linearmente a absorbância no λ de 760 nanômetros (SWAIN; HILLIS, 1959). O ácido 

gálico foi utilizado como padrão dos compostos fenólicos. Foi utilizado 1 mL do 

extrato e adicionado 1 mL de Folin-Ciocalteau (preparado na proporção de 1:3), 2 

mL de carbonato de cálcio a 20%, 2 mL de água destilada e homogeneizado em 

agitador de tubos. As leituras foram realizadas após trinta minutos em 

espectrofotômetro a 760 nanômetros e o conteúdo de compostos fenólicos totais dos 

frutos de kiwi expresso em equivalente de ácido gálico (EAG; mg EAG 100 g-1 

matéria fresca). 

A atividade antioxidante total foi determinada utilizando o método baseado 

na capacidade do extrato de sequestrar os radicais 1,1-difenil-2-picrilhidrazila 

(método DPPH) (BRAND-WILLIANS et al., 1995, adaptado por MILARDOVIC et al., 

2006). 

No método DPPH, em ambiente escuro, utilizou-se 0,2 mL de cada extrato 

com 3,8 mL do radical DPPH. A mistura foi agitada em Vortex e deixada em repouso 

por 24 horas. As leituras foram realizadas em espectrofotômetro, no λ de 515 

nanômetros. A taxa de inibição do radical DPPH foi calculada utilizando a fórmula: 

 

%Inibitória = (A branco – A amostra / A branco) x 100% 

 

Onde, Abranco é a absorbância da reação controle (contém todos os reagentes, 

exceto a amostra testada) e A amostra é a absorbância da amostra testada.  

O delineamento estatístico foi inteiramente casualizado, com três 

tratamentos (cultivares), cinco repetições, cada repetição composta de cinco frutos. 
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Os dados foram submetidos a análise de variância e os resultados comparados pelo 

método de Tukey a 5% utilizando o programa SASM–Agri (CANTERI, 2001). 

Os dados de relação entre os teores de compostos fenólicos totais e 

vitamina C com a atividade antioxidante total foi realizado utilizando os valores 

obtidos das quatro repetições de cada cultivar. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os teores médios de sólidos solúveis totais para os cultivares de kiwi 

foram de 12,15% (Tabela 3). Houve diferença significativa entre os cultivares de kiwi 

avaliados. O cultivar Allison apresentou os maiores teores, com 13,50%, seguido de 

Bruno (11,85%) e Monty (11,40%) que não tiveram diferenças estatísticas, indicando 

que o cultivar Allison é mais doce. Tendência semelhante foi observado por 

Zolfaghari (2010) em frutos, dos mesmos cultivares, produzidos no Iran, onde o 

cultivar Allison foi mais doce (14,83%), seguida por Bruno (10,93%) e Monty, o mais 

ácido (6,5%). Em frutos do cultivar Monty avaliados por Pal (2015) na Índia os teores 

de SST foram de 12,67%, enquanto para Gomes et al. (2012), com frutos 

provenientes do comércio de Dourados-MT, variam de 13 a 15%. As diferenças 

entre os teores de SST para os mesmos cultivares podem ser atribuídas as 

diferentes condições climáticas de cultivo e tratos culturais de produção, além do 

estádio de maturação dos frutos, uma vez que os teores de açucares tendem a 

aumentar de acordo com a maturação (CHITARRA; CHITARRA, 2005). 

Os teores de acidez total diferiram entre os diferentes cultivares (Tabela 

3). As maiores médias foram observadas para Bruno, Monty, seguido de Allison, 

com 2,67, 2,52 e 2,37 %, respectivamente. Os valores são superiores aos 1,35 % 

encontrados por Heiffig (2006) e aos apresentados por D’evoli (2013), com valores 

de 1,18% para frutos provenientes de pomares convencionais e 1,29% para frutos 

de pomares orgânicos, sendo ambos os trabalhos realizados com o cultivar 

Hayward, demonstrando que esses valores são facilmente alterados de acordo com 

o genótipo, podendo essa ser menos ácida que as estudadas no presente trabalho. 

A relação entre sólidos solúveis e a acidez titulável (ratio) variou de 4,44 a 

5,71, sendo maior para Allison (Tabela 3), indicando novamente ser um fruto mais 

doce. A relação entre sólidos solúveis e a acidez titulável, ou ratio, é um indicador 

das qualidades organolépticas do fruto, sendo usada como referência de sabor e de 
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época de colheita ideal. O kiwi é um fruto que possui como característica a presença 

de grande quantidade de açúcares e ao mesmo tempo, acidez elevada. Os valores 

encontrados diferem entre si, indicando o cultivar Allison como mais propícia para o 

consumo. Resultados semelhantes foram apresentados por Zolfaghari (2010), com 

relação de 5,95 para Allison e 4,65 para Bruno e somente para o cultivar Monty 

houve diferença mais acentuada nos resultados, com 3,27, justificado pelo baixo teor 

de sólidos solúveis. 

Para o atributo pH, houve diferença significativa entre os cultivares com 

valores de 3,65, 3,39 e 3,51, respectivamente para Allison, Bruno e Monty (Tabela 

3). O pH determina a quantidade de acidez real no fruto, uma vez que leva em 

consideração a concentração dos íons de   presentes. Assim, a cultivar Allison 

apresentam o maior valor de pH, que está diretamente relacionado com o sabor do 

fruto, caracterizando, juntamente com os atributos de SST e rátio, o cultivar Allison, 

como um fruto mais doce e de maior finalidade para mesa. Na média, os frutos do 

cultivar Bruno apresentaram os menores valores de pH, demonstrando a alta acidez 

da polpa. Os resultados encontrados no presente estudo, são semelhantes aos 

obtidos por Heiffig et al. (2006), com valores de pH entre 3,3 a 3,5 para a cultivar 

Hayward e os apresentados por Pal (2015) com valores entre 3,25 e 3,78 para os 

cultivares Allison, Bruno e Monty. 

 

Tabela 3 – Sólidos solúveis (SST; oBrix), acidez titulável total (ATT; %), relação 

SST/ATT e pH em diferentes cultivares de kiwi colhidos em pomar no Instituto 

Federal Catarinense – Campus Rio do Sul, abril de 2016.  

Cultivar SST (ºBrix) Acidez (%) Rátio pH 

Allison 13,50 a* 2,37 b 5,71 a 3,65 a 

Bruno 11,85 b 2,67 a 4,44 b 3,39 c 

Monty 11,41 b 2,52 ab 4,51 b 3,51 b 

Média 12,15 2,52 4,88 3,52 

CV (%) 7,85 3,87 9,79 1,28 

*Valores seguidos da mesma letra, nas colunas, não diferem entre si pelo teste de Tukey (p˂0,05). 

 

Os conteúdos de vitamina C não apresentaram diferenças entre os 

cultivares de kiwi avaliados, com média de 81 mg 100 g-1 de massa fresca (apesar 

do cultivar Allison apresentar tendência de maiores conteúdos) (Tabela 4). Os 
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conteúdos médios obtidos no presente trabalho são superiores aos 70,8 mg 100 g-1 

de massa fresca apresentados na Tabela Brasileira de Composição de Alimentos - 

TACO (2011), porém, inferiores aos 84,6 - 116,6 mg 100 g-1 de massa fresca 

apresentados por Gomes et. al. (2012) para diferentes cultivares, dos 122,15 - 

261,09 mg 100 g-1 de massa fresca apresentados por Zolfaghari (2010) e dos 109,47 

mg 100 g-1 de massa fresca reportados por Heiffig (2006). Alguns trabalhos 

apresentam conteúdos menores de vitamina C, com 64,9 mg 100 g-1 de massa 

fresca (LEE; KADER, 2000) e 66 e 53 mg 100 g-1 de massa fresca em frutos 

oriundos de pomar orgânico e convencional, respectivamente (D’EVOLI, 2013). 

A variação observada nos resultados encontrados nos diferentes estudos 

pode ser justificada pela influência de uma série de fatores como, os genéticos, as 

condições climáticas durante o cultivo, as práticas culturais (especialmente 

adubações), época de colheita e condições de armazenamento até o ponto de 

consumo (CHITARRA; CHITARRA, 2005) (por tratar-se de um fruto com 

características climatéricas, o kiwi pode ser colhido antes do ponto ideal de consumo 

e ser armazenado até sua completa maturação). De acordo com Nagy (1980 Apud 

Lee; Kader 2000), níveis reduzidos de vitamina C em sucos de laranjas, limões e 

toranjas são resultado da aplicação de altas doses de fertilizantes nitrogenados a 

essas culturas, enquanto alta dose de adubação potássica tem efeito contrário, 

aumentando o nível de ácido ascórbico nos frutos. Mozafar (1993) explica que a 

adubação nitrogenada aumenta o crescimento das plantas causando um efeito de 

diluição relativa no tecido das plantas.  

Os conteúdos de vitamina C presentes na polpa de kiwi são semelhantes 

a outros frutos considerados fontes importantes desta vitamina, como a laranja pera 

(62,5 mg 100 g-1 de massa fresca) (COUTO e CANNIATTI-BRAZACA, 2010), goiaba 

(85,9 mg 100 g-1 de massa fresca) e mamão (80,2 mg 100 g-1 de massa fresca) e 

superiores a frutos de manga (17,5 mg 100 g-1 de massa fresca) (OLIVEIRA et al., 

2011). De acordo com os resultados, o kiwi pode ser considerado uma fonte 

importante de vitamina C, uma vez que, a ingestão de 100 gramas de polpa do fruto 

supre totalmente a recomendação diária de ingestão de vitamina C, que no Brasil é 

de 45 mg para adultos (BRASIL, 2005). 

Os conteúdos médios de compostos fenólicos encontrados para os três 

cultivares foram de 58,85 mg GAE 100 g-1 de massa fresca (Tabela 4). Entre os 

cultivares, Allison apresentou os maiores conteúdos (68,11 mg GAE 100 g-1 de 
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massa fresca) de compostos fenólicos totais, seguido de Bruno (55,66 mg GAE 100 

g-1 de massa fresca) e Monty (52,76 mg GAE 100 g-1 de massa fresca), os quais não 

apresentaram diferenças significativas. Machado et al. (2013) e D’evoli et al. (2015) 

encontraram conteúdos de 98,41 e 80-96 mg de GAE por 100 gramas de massa 

fresca em frutos de kiwi, respectivamente, porém avaliando diferentes cultivares. Du 

et al. (2008) avaliando o cultivar Hayward apresentou conteúdos de 41,67 mg GAE 

100 gramas de massa fresca. 

 

Tabela 4 – Conteúdo de vitamina C (mg 100 g-1 de massa fresca), compostos 

fenólicos totais (mg GAE 100 g-1 de massa fresca) e atividade antioxidantes total 

(expresso em % inibitória; DPPH) em diferentes cultivares de kiwi, colhidos em 

pomar no Instituto Federal Catarinense – Campus Rio do Sul, abril de 2016. 

Cultivar Vitamina C Fenóis Antioxidantes 

Allison 82,24 a* 68,11 a 51,76 a 

Bruno 82,14 a 55,66 b 40,14 b 

Monty 78,61 a 52,76 b 37,63 b 

Média  81,0 58,84 43,17 

CV (%) 9,39 9,63 11,65 
*Valores seguidos da mesma letra, nas colunas, não diferem entre si pelo teste de Tukey (p˂0,05). 
GAE: Equivalente ao ácido gálico 

 

Em trabalho realizado com os mesmos cultivares, Pal (2015) apresenta 

uma diminuição nos teores de compostos fenólicos de acordo com a maturação dos 

frutos, chegando a uma perda de 70 mg GAE 100 g-1 de massa fresca para cultivar 

Bruno. Porém, mesmo com esse decréscimo, os conteúdos continuam maiores que 

os obtidos no presente trabalho, variando de 99 a 178 mg GAE 100 g-1 de massa 

fresca. 

O conteúdo de compostos fenólicos, assim como de vitamina C pode ser 

influenciado por uma série de fatores. Diferenças genéticas, de manejo, climáticas, 

ponto de colheita e armazenamento são alguns deles. Tavarini (2008) descreve que 

o tempo e a temperatura de armazenamento influenciam nos conteúdos de 

compostos fenólicos dos frutos, tendo observado um aumento de quase 20 mg GAE 

100 g-1 de massa fresca na colheita quando comparado com o armazenamento a 

0ºC por seis meses, seguidos de sete dias em temperatura ambiente. 

 A atividade antioxidante média total, expressa em percentagem inibitória 

foi de 43,17% (Tabela 4). Entre os cultivares houve diferenças significativas na 
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capacidade antioxidante. Allison apresentou os maiores valores de %inibitória 

(51,63%), enquanto Bruno (40,14%) e Monty (37,76%) os menores.  

OS dados apresentados indicam que o kiwi é um fruto com mediana 

capacidade de sequestrar os radicais livres, e assim como para o conteúdo de 

compostos fenólicos totais, o cultivar Allison se destacou dos demais apresentando 

maior atividade antioxidante. 

Em trabalho realizado por Pal et al. (2015), os kiwis apresentaram 

capacidade de inibir os radicais livres significativamente mais elevados no início do 

desenvolvimento do fruto, reduzindo com o amadurecimento, obtendo resultados de 

66,35% para cultivar Allison com colheita no mês de outubro e menor que 30% para 

colheita em dezembro. Couto e Canniatti-Brazaca (2010) estudando atividade 

antioxidante de citros obtiveram resultados de 12,72 % em tangerina Murcote e 

66,24% para laranja Lima. Já Duarte-Almeida et al. (2006), avaliando polpas de 

acerola, observou que a alta quantidade de ácido ascórbico presente nos frutos 

aumentam a capacidade do sequestro dos radicais livres, chegando a quase 90% de 

inibição. Comparando as espécies da família Actinidia, Leontowicz et al. (2016) 

observaram 6,49% de capacidade antioxidante inibitória para o cultivar Hayward, 

resultado bem inferior aos apresentados neste trabalho. 

Os compostos fenólicos, amplamente distribuídos nos vegetais, vêm 

recebendo atenção especial, por sua vasta atividade biológica, dentre elas a ação 

antioxidante (PEREIRA et al., 2013). O cultivar de kiwi com maior concentração de 

fenóis apresentou maior atividade antioxidante (% inibitória) (Allison) e o genótipo 

com menor concentração de fenóis apresentou menor capacidade antioxidantes 

(Monty). 

 A atividade antioxidante é em grande parte atribuída a presença de 

compostos fenólicos e vitaminas (OLIVEIRA et al., 2011). Os diferentes cultivares de 

kiwi apresentaram relação positiva entre a concentração de compostos fenólicos 

totais e a atividade antioxidante total (expressa em % inibitória) (R2 = 0,9919, 0,8372 

e 0,4892 respectivamente para Allison, Bruno e Monty) (Figura 5, 6 e 7). De forma 

semelhante, os cultivares Allison, Bruno e Monty apresentaram relação positiva 

entre o conteúdo de vitamina C e atividade antioxidante total, com R2 de 0,8539, 

0,9218 e 0,7009, respectivamente (Figura 8,9 e 10). 

 Os dados apresentados, mostram que tanto os compostos fenólicos totais 

como a vitamina C presentes nos frutos, contribuem de forma significativa na 



31 
 

atividade antioxidante total dos três cultivares de kiwi analisados, com destaque para 

Allison, que apresentou os maior conteúdo de vitamina C e compostos fenólicos 

totais, consequentemente, maior atividade antioxidante, atribuida a presença de 

ambos compostos, identificada pela alta relação observada. O cultivar Monty 

apresentou os menores conteúdos de vitamina C, compostos fenólicos totais e 

atividade antioxidante total, além de baixa relação entre eles, indicando que para 

este cultivar, outros compostos podem estar contrubíndo para a atividade 

antioxidante destes frutos.  

 

  

 

 

Figura 5 – Relação entre capacidade antioxidante total (%inibitória) e conteúdo de 

compostos fenólicos totais em frutos de kiwi, cultivar Allison. 

  

y = 0,5774x + 7,1752 

R² = 0,9919 

30 

35 

40 

45 

50 

45 50 55 60 

%
 I

n
ib

it
ó
ri

a 
(D

P
P

H
) 

Compostos fenólicos totais (mg GAE 100 gramas -1 MF) 

Allison 



32 
 

 

Figura 6 – Relação entre capacidade antioxidante total (%inibitória) e conteúdo de 

compostos fenólicos totais em frutos de kiwi, cultivar Bruno. 

 

 

Figura 7 – Relação entre capacidade antioxidante total (%inibitória) e conteúdo de 

compostos fenólicos totais em frutos de kiwi, cultivar Monty. 
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Figura 8 – Relação entre capacidade antioxidante total (%inibitória) e conteúdo de 

vitamina C em frutos de kiwi, cultivar Allison. 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Relação entre capacidade antioxidante total (%inibitória) e conteúdo de 

vitamina C em frutos de kiwi, cultivar Bruno. 
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Figura 10 – Relação entre capacidade antioxidante total (%inibitória) e conteúdo de 

vitamina C em frutos de kiwi, cultivar Monty. 

 

  Este estudo mostra que os frutos de kiwi cultivados no Sul do Brasil, podem 

ser considerados uma boa fonte de antioxidantes naturais para consumo humano. 

Estes resultados demonstram as potencialidades do fruto, e podem auxiliar na 

expansão do seu consumo. No entanto, trabalhos futuros se fazem necessários, 

para melhor avaliar as demais características funcionais dos frutos desta espécie 

cultivadas nas condições do Alto Vale do Itajaí, SC. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Os frutos do cultivar Allison apresentaram os maiores conteúdos de 

compostos fenólicos e atividade antioxidante total, além de melhores características 

organolépticas com maior teor de sólidos solúveis totais, menor acidez titulável total 

e uma alta relação de STT/ATT, indicando ser um fruto mais doce. 

Os conteúdos de vitamina C não diferiram entre os cultivares. 

Os frutos do cultivar Monty apresentaram os menores valores dos teores 

de vitamina C, compostos fenólicos e atividade antioxidante total. Também obteve 

menor teor de sólidos solúveis totais, maior acidez e baixa relação STT/ATT, 

indicando ser um fruto mais azedo, com menor aceitabilidade dos consumidores.   
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Houve relação positiva entre o conteúdo de compostos fenólicos e 

vitamina C para a atividade antioxidante total, mostrando que esses dois compostos 

são responsáveis por grande parte da atividade antioxidante dos frutos de kiwi nos 

cultivares Allison, Bruno e Monty. 
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