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RESUMO 
 
 
Mirtilos são pequenos frutos nativos dos Estados Unidos, pertencentes ao gênero 

Vaccinium e a família Ericaceae. A grande quantidade de fitoquímicos presentes, 

tanto na polpa quanto na casca, torna o mirtilo uma das frutas frescas mais ricas em 

antioxidantes já estudadas. Seu cultivo está em franca expansão em países da 

América do Sul, pois há uma grande demanda dos países do hemisfério norte por 

mirtilos frescos na contra estação de produção daquelas regiões, o que gera uma 

oportunidade de negócio muito interessante para o setor produtivo brasileiro. O 

estudo teve por objetivo identificar e quantificar os principais compostos bioativos na 

casca, polpa e na fruta inteira de seis cultivares de mirtilo pertecentes ao grupo 

Rabbiteye, além de determinar a sua atividade antioxidante. Para isto foram 

realizadas determinações de ácido dehidro e L-ascórbico, tocoferóis, fenóis totais, 

ácidos fenólicos, flavonóis e flavanóis individuais, antocianinas totais e individuais, 

cor, taninos condensados e hidrolisados, carotenóides totais e individuais, análises 

físico-químicas e atividade antioxidante “in vitro”. Estas determinações foram 

realizadas nas cultivares Powderblue, Briteblue, Bluebelle, Clímax, Delite e Woodard 

da safra de 2007/2008, cedidas pela Embrapa Clima Temperado Pelotas-RS. Os 

frutos de mirtilo apresentaram-se como fontes ricas em compostos fenólicos e 

antocianinas, além de conter outros compostos bioativos como tocoferóis, 

carotenóides e vitamina C. Todos os fitoquímicos analisados, com exceção de 

alguns ácidos fenólicos, foram encontrados em teores muito superiores na casca das 

cultivares de mirtilo analisadas, isto se deve ação fitoprotetora destes compostos, 

protegendo os frutos contra fitopatógenos e outras fontes de estresse como 

ferimentos, radiação solar intensa e baixas temperaturas, resultando em uma maior 

atividade antioxidante da casca destes frutos. 

Palavras chave: mirtilo, casca, polpa, compostos bioativos, atividade antioxidante 
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ABSTRACT 
 
 
 
Blueberries are small fruit native of the United States, belonging to the genus 

Vaccinium and the family Ericaceae. The large amount of phytochemicals present in 

both the pulp and in the peel, makes a blueberry fresh fruit rich in antioxidants 

already studied. Its cultivation is growing in South American countries, as there is a 

great demand of the northern hemisphere, for fresh blueberries, which creates a very 

interesting business opportunity for the Brazilian productive sector. The study aimed 

to identify and quantify the major bioactive compounds in the peel, pulp and entire 

fruit of six blueberry cultivars belonging to the group Rabbiteye, besides to evaluate 

its antioxidant activity. Determinations of dehidroascorbic and L-ascorbic acid, 

tocopherols, total Phenolics, phenolic acids, flavonols and flavanols, individual and 

total anthocyanins, color, hydrolyzed and condensed tannins, total and individual 

carotenoids, physical-chemical analysis and antioxidant activity were done. These 

determinations were made on Powderblue, Briteblue, Bluebelle, Clímax, Delite and 

Woodard cultivars from the season 2007/2008, provided by Embrapa Clima 

Temperado, Pelotas-RS. The blueberry fruits showed, as rich sources of phenolic 

compounds and anthocyanins, but other bioactive compounds such as tocopherols, 

carotenoids and vitamin C also were found. All phytochemicals analysed, with the 

exception of some phenolic acids, were found at high levels in the peels of blueberry 

cultivars tested, due to its function as plant protector, wich prevent the fruits against 

pathogens, and other sources of stress and injury, intense solar radiation and low 

temperatures, resulting in a higher antioxidant activity of fruit peel. 

Keywords: blueberry, peel, pulp, bioactive compounds, antioxidant activity 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O mirtilo é uma pequena fruta nativa da América do Norte, onde é 

denominado “blueberry”. No Brasil sua cultura ainda é recente e pouco conhecida, 

porém as pesquisas têm se intensificado cada vez mais, com o intuito de verificar a 

adaptabilidade às condições climáticas do país (RASEIRA; ANTUNES, 2004). 

A fruta é rica em pigmentos de origem antociânica, substâncias 

consideradas de alto poder antioxidante, às quais se atribui propriedades 

preventivas de doenças crônico-degenerativas. A fruta apresenta gosto ácido 

levemente doce e coloração azul característica, fatores atrativos ao consumidor.  

Os antioxidantes são agentes responsáveis pela inibição e redução das 

lesões causadas pelos radicais livres nas células. Uma definição ampla de 

antioxidante é “qualquer substância que, presente em baixas concentrações quando 

comparada a do substrato oxidável, atrasa ou inibe a oxidação deste substrato de 

maneira eficaz” (SIES; STAHL, 1995).  

Os radicais livres são átomos ou moléculas produzidas continuamente 

durante os processos metabólicos e atuam como mediadores para a transferência 

de elétrons em várias reações bioquímicas, desempenhando funções relevantes no 

metabolismo. As principais fontes de radicais livres são as organelas citoplasmáticas 

que metabolizam o oxigênio, o nitrogênio e o cloro, gerando grande quantidade de 

metabólitos (MÉNDEZ FILHO; RODRÍGUEZ, 1997). 

A produção excessiva de radicais livres no organismo humano pode 

conduzir a diversas formas de dano celular e sua cronicidade pode estar envolvida 

com o envelhecimento e o desenvolvimento de numerosas doenças (SPEISKY; 

JIMÉNEZ, 2000), entre as quais se destacam o câncer e a aterosclerose. 

Em estudos anteriores, quando comparado com aproximadamente quarenta 

frutas e hortaliças, o mirtilo apresentou o maior valor de atividade antioxidante 

(PAYNE, 2005), o que tem despertado o interesse dos consumidores para com esta 

fruta; no entanto, no Brasil este fruto ainda é pouco conhecido comercialmente. 

O estudo teve por objetivo identificar e quantificar os principais compostos 

bioativos no fruto integral, casca e na polpa do mirtilo de seis cultivares pertencentes 

ao grupo Rabbiteye, além de determinar a sua atividade antioxidante. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1  Pequenas frutas 

 

A designação “pequenas frutas” ou small fruit, é utilizada na literatura 

internacional para referenciar diversas culturas como a do morangueiro, amoreira-

preta, framboeseira, groselheira, mirtileiro, entre outros, e se restringe ao nome e ao 

tamanho da cultura (ANTUNES, 2002). A rentabilidade deste tipo de frutas por 

hectare é alta, as exportações têm crescido nos últimos anos, assim como a área 

plantada e em muitas regiões constituem-se em uma importante alternativa, tanto 

para pequenas propriedades como para grandes empresas. O grande apelo 

mercadológico dessas frutas é por possuírem elevados teores de substâncias 

antioxidantes e anticancerígenas, que atraem o consumidor, como o mirtilo, que é 

considerado como uma das pequenas frutas mais ricas em antioxidantes naturais 

(PAYNE, 2005). 

 

2.1.1 Mirtilo 

 

Mirtilos são pequenos frutos nativos dos Estados Unidos, pertencentes ao 

gênero Vaccinium, e a família Ericaceae. De acordo com as estatísticas da Food and 

Agriculture Organization (FAO), em 1998 os Estados Unidos foram os principais 

produtores mundiais desta fruta (CARLSON, 2003). No entanto, o cultivo do mirtilo 

(Vaccinium spp.) está em franca expansão em países da América do Sul, como 

Chile, Argentina e Uruguai (BAÑADOS, 2006), pois há uma grande demanda dos 

países do hemisfério norte, por mirtilos frescos na contra estação de produção 

daquelas regiões, o que gera uma oportunidade de negócio muito interessante para 

o setor produtivo brasileiro (ANTUNES et al., 2007 ). 

No Brasil, o cultivo do mirtilo ainda é recente e pouco conhecido.  As 

primeiras plantas foram trazidas em 1980 pela EMBRAPA - Clima Temperado 

(Pelotas-RS), para avaliação de variedades, sendo introduzidas coleções de 

cultivares de baixa exigência em frio, pertencentes ao grupo “Rabbiteye”. A primeira 

iniciativa comercial no País começou a partir de 1990, em Vacaria (RS), através da 

introdução de variedades do grupo “Highbush” (ANTUNES; RASEIRA, 2006; 
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MORAES et al., 2007). Atualmente, predominam as cultivares pertencentes ao grupo 

“Rabbiteye” (Fig.1), cujo vigor é elevado, porém o tamanho da fruta é inferior ao das 

cultivares do grupo “Highbush”. Estima-se que a área cultivada no Brasil fica em 

torno de 20 ha. Sharpe (1980) relata o potencial de cultivo do mirtilo, apontando 

Vaccinium ashei Reade, como a espécie mais adaptável às condições do Sul do 

Brasil. 

 

Figura 1 - Fruto de mirtilo 
 

Sua disponibilidade e versatilidade permitem que o mirtilo seja incorporado 

em uma ampla variedade de formulações. Recheios com pedaços ou partes de 

mirtilo oferecem um apelo visual especial a vários produtos (PAYNE, 2005). O 

consumo do mirtilo é favorecido por suas cores e conteúdo elevado de pigmentos 

naturais, como compostos fenólicos de natureza antociânica (KADER et al., 1996), 

as quais apresentam a capacidade de absorção de radicais de oxigênio, atuando 

como antioxidantes naturais (WANG et al., 1997). O mirtilo também contém outros 

compostos, tais como elagitaninos, os quais também apresentam um efeito 

preventivo do câncer. Os pigmentos de origem antociânica do mirtilo nativo Europeu 

(Vaccinum myrtillus) tem sido largamente utilizados no melhoramento da acuidade 

visual e no tratamento de desordens circulatórias (SKREDE et al., 2000). 

A composição de antocianinas e de polifenóis das variedades de mirtilo 

“Highbush” doméstico (Vaccinium corymbosium), “Lowbush” (Vaccinium 

angustifolium), “Rabbiteye” (Vaccinium ashei) e Mirtilo nativo europeu (Vaccinium 

myrtillus), são qualitativamente muito similares. Outros flavonóides de importância 
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são os flavonóis, incluindo o 3-O-glicosideo da quercetina e campferol, catequina, 

epicatequina, e diversas proantocianidinas. O Ácido clorogênico é o éster cinâmico 

mais predominante (SKREDE et al., 2000). Segundo Belitz e Grosch (1997), as 

antocianinas presentes no mirtilo (Vaccinium myrtillus) são predominantemente a 

Petunidina-3-Glicosideo, Cianidina-3-Glicosideo, Petunidina-Glicosideo, Delfinidina-

3-Glicosideo, Delfinidina-3-Galactosideo e a Malvidina-3-Glicosideo. 

 

2.2 Compostos fenólicos 

 

As plantas produzem uma grande variedade de produtos secundários que 

contêm um grupo fenol, um grupo hidroxila funcional em um anel aromático. Tais 

substâncias são classificadas como compostos fenólicos (TAIZ ; ZEIGER, 2004). 

Os compostos fenólicos ou polifenóis pertencem a uma classe de 

substâncias químicas que incluem uma grande diversidade de estruturas, simples e 

complexas, derivadas da fenilalanina e da tirosina (NACZK; SHAHIDI, 2004). Dentre 

os compostos fenólicos bioativos pertencentes aos vegetais são encontradas 

estruturas variadas, como os ácidos fenólicos, derivados da cumarina, taninos e 

flavonóides, que podem atuar como agentes redutores, seqüestrantes de radicais 

livres, quelantes de metais ou desativadores do oxigênio singlete (MELLO; 

GUERRA, 2002).  

Dentre os compostos fenólicos, os flavonóides constituem um importante 

subgrupo (FENNEMA, 1996). O grupo mais comum dos flavonóides pigmentados 

consiste das antocianinas, que se caracterizam por um dos grupos de pigmentos 

mais largamente distribuídos na natureza (FENNEMA, 1996; TAIZ; ZEIGER, 2004). 

As antocianinas são glicosídeos de antocianidinas, também denominadas de 

agliconas. O termo ”antocianina”, derivado do grego (anthos, flores e Kyanos, azul), 

foi criado por Marquart em 1835 para designar os pigmentos azuis das flores (LIMA; 

GUERRA, 2003). Seu espectro de cor vai do vermelho ao azul, apresentando-se 

também como uma mistura de ambas as cores, resultando em tons de púrpura. A 

coloração atrativa de muitos frutos, folhas e flores, se deve a estes pigmentos, os 

quais se encontram dispersos nos vacúolos celulares. 

Dentre as antocianidinas encontradas na natureza, apenas seis estão 

presentes nos alimentos: pelargonidina, cianidina, delfinidina, peonidina, petunidina 



 

 

e malvidina, que diferem entre si quanto a o número de hidroxilas e

metilação no anel B 

comparativamente raras e estão presentes 

(FENNEMA, 1993). 

Figura 2 - Estruturas de

Muitas combinações de tipos, número e posição do açúcar substituinte são 

possíveis de serem encontrada

variedade de antocianinas tem sido identificadas. Os açúcares mais 

glicose, galactose, xilose, ramnose e arabinose. Dissacarídeos e trissacarídeos 

também são encontrados como o rutinosídeo (glicose e ramnose), soforosídeo 

(glicose e glicose), sambubiose (glicose e xilose) e gentiobiose (glicose e

glicosilação confere aumento na estabilidade e solubilidade 

antocianinas quando comparado com as antocianidinas (SKREDE

2002). 

Os resíduos de açúcar podem ser acilados com ácidos cinâmicos (p

cumárico, cafeico e ferúlico) ou 

que aumenta ainda mais a diversidade de ocorrência de antocianinas na natureza 

(SKREDE; WROLSTAD, 2002). 

número de alimentos e da diversidade de sua estrutura química

têm despertado o interesse de vários pesquisadores, principalmente por exibirem 

atividade antioxidante que, avaliada através de diferentes metodologias analíticas, 

tem demonstrado alta 

2003). 

e malvidina, que diferem entre si quanto a o número de hidroxilas e

metilação no anel B (fig.2) (LIMA; GUERRA, 2003). A

comparativamente raras e estão presentes apenas em alguns tipos de 

Estruturas de algumas antocianidinas comuns em ve

Fonte: Lima e Guerra, 2003. 

Muitas combinações de tipos, número e posição do açúcar substituinte são 

de serem encontradas nas estruturas das antocianinas

variedade de antocianinas tem sido identificadas. Os açúcares mais 

glicose, galactose, xilose, ramnose e arabinose. Dissacarídeos e trissacarídeos 

encontrados como o rutinosídeo (glicose e ramnose), soforosídeo 

(glicose e glicose), sambubiose (glicose e xilose) e gentiobiose (glicose e

glicosilação confere aumento na estabilidade e solubilidade 

comparado com as antocianidinas (SKREDE

Os resíduos de açúcar podem ser acilados com ácidos cinâmicos (p

cumárico, cafeico e ferúlico) ou ácidos alifáticos (acético, malônico e su

que aumenta ainda mais a diversidade de ocorrência de antocianinas na natureza 

WROLSTAD, 2002). Em decorrência da sua presença em um grande 

número de alimentos e da diversidade de sua estrutura química

têm despertado o interesse de vários pesquisadores, principalmente por exibirem 

atividade antioxidante que, avaliada através de diferentes metodologias analíticas, 
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comuns em vegetais. 

Muitas combinações de tipos, número e posição do açúcar substituinte são 

s nas estruturas das antocianinas, assim uma ampla 

variedade de antocianinas tem sido identificadas. Os açúcares mais comuns são a 

glicose, galactose, xilose, ramnose e arabinose. Dissacarídeos e trissacarídeos 

encontrados como o rutinosídeo (glicose e ramnose), soforosídeo 

(glicose e glicose), sambubiose (glicose e xilose) e gentiobiose (glicose e glicose).  A 

glicosilação confere aumento na estabilidade e solubilidade em água das 

comparado com as antocianidinas (SKREDE; WROLSTAD, 

Os resíduos de açúcar podem ser acilados com ácidos cinâmicos (p-

alifáticos (acético, malônico e succínico), o 

que aumenta ainda mais a diversidade de ocorrência de antocianinas na natureza 

Em decorrência da sua presença em um grande 

número de alimentos e da diversidade de sua estrutura química, estes compostos 

têm despertado o interesse de vários pesquisadores, principalmente por exibirem 

atividade antioxidante que, avaliada através de diferentes metodologias analíticas, 

a estrutura química (LIMA; GUERRA, 



 

 

Além das antocianinas, existem outros polifenóis amplamente dist

em frutas e hortaliças; dentre 

cumárico, ferúlico e o cafeico

Os polifenóis mais freqüentes 

compostos dos ácidos cafeico

quínico (tab.1).  

 
Tabela 1 - Derivados do ácido hidroxicinâmico presentes no mi

Composto

Ácidos cafeolquínicos

Ácidos p-cumaroilquínicos

Ácidos feruloilquínicos

Cafeoilglucosa

p-cumaroilglucosa

Feruloilglucosa

Ácido cafeico

Ácido p-cumárico

Ácido ferulíco

Fonte : Belitz e Grosch, 1997
 
Como o ácido quínico tem quatro grupos OH

possibilidades de união, sendo os isômeros 3 e 5 os mais favorecidos. Quando o 

éster desse ácido é combinado com o éster do ácido cafeíco

cafeolquínicos, que são idêntico

Figura 
 

Do grupo dos ácidos hidroxibenzó

majoritariamente como ésteres, encontram

Além das antocianinas, existem outros polifenóis amplamente dist

dentre os quais os ácidos hidroxicinâmicos, como os ácidos p

cafeico, os quais são biossintetizados a partir da fenilalanina. 

mais freqüentes derivados dos ácidos hidroxicinâmicos 

cafeico, cumárico e ferúlico esterificados 

Derivados do ácido hidroxicinâmico presentes no mirtilo

Composto mg/kg peso fresco de mirtilo

Ácidos cafeolquínicos 1.860 

cumaroilquínicos 

Ácidos feruloilquínicos 

Cafeoilglucosa 

cumaroilglucosa 

Feruloilglucosa 

Ácido cafeico-4-O-glucosideo 

umárico-O-glucosídeo 

Ácido ferulíco-O-glucosídeo 

Belitz e Grosch, 1997. 

Como o ácido quínico tem quatro grupos OH (Fig.3), apresentam

possibilidades de união, sendo os isômeros 3 e 5 os mais favorecidos. Quando o 

sse ácido é combinado com o éster do ácido cafeíco, se 

idênticos ao ácido clorogênico. 

 

Figura 3 - Estrutura do ácido quínico 

Do grupo dos ácidos hidroxibenzóicos, que também estão 

majoritariamente como ésteres, encontram-se em diversos tipos de frutas o

6 

Além das antocianinas, existem outros polifenóis amplamente distribuídos 

os, como os ácidos p-

a partir da fenilalanina. 

derivados dos ácidos hidroxicinâmicos são os 

esterificados com os ácidos D-

rtilo 

mg/kg peso fresco de mirtilo 

1.860 – 2.080 

2 – 5 

8 

Traços 

Traços 

Traços 

3 

3 – 15 

8 – 10 

apresentam-se quatro 

possibilidades de união, sendo os isômeros 3 e 5 os mais favorecidos. Quando o 

se originam os ácidos 

que também estão presentes 

e em diversos tipos de frutas os ácidos 
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salicílico, gálico e hexahidroxidifenico. Esses ácidos derivam dos ácidos 

hidroxicinâmicos através de uma série de reações análogas a β-oxidação dos ácidos 

graxos. 

Os ésteres do ácido gálico e do hexahidroxidifenico formam-se junto as 

proantocianidinas, que são compostos incolores, existentes em quase todas as 

frutas, resultantes como intermediários no processo de formação de flavonóides 

como catequina e epicatequina (BELITZ; GROSCH, 1997). Estes compostos são 

importantes nos alimentos por contribuirem com o sabor adstringente, sendo 

importantes no “flavor” de muitas frutas e bebidas como mirtilos, bananas, 

chocolates e vinhos. Todas as proantocianidinas produzem, quando aquecidas na 

presença de um ácido mineral, as antocianidinas, as quais são coloridas 

(FENNEMA, 1993). 

O teor de compostos fenólicos em frutas varia largamente com a espécie, 

cultivar, local de cultivo e estação do ano. Os fenólicos polimerizados apresentam 

propriedades de defesa para o vegetal e são largamente distribuídos tanto entre as 

espécies, como em relação à sua localização dentro da fruta, sendo mais 

concentrados na casca do que na polpa.  A adstringência dos compostos fenólicos 

está relacionada ao grau de polimerização e ocorre em compostos com peso 

molecular entre 500 e 3000, os quais são denominados de taninos. Mais 

especificamente, os taninos são compostos de alto peso molecular, que contêm 

suficientes grupos hidroxila fenólica, para permitir a formação de ligações cruzadas 

estáveis com proteínas (SILVA; SILVA, 1999; TAIZ; ZEIGER, 2004; CHITARRA; 

CHITARRA, 2005). Os compostos simples, como os ácidos hidroxi-cinâmicos, 

catequinas e antocianinas, não são adstringentes. Os dímeros e oligômeros 

apresentam essa característica, que é reduzida com o aumento no tamanho do 

polímero (CHITARRA; CHITARRA, 2005).  

Os taninos podem ser classificados como hidrolisáveis e não hidrolisáveis ou 

condensados (SINGLETON; KRATZER, 1973). Os taninos hidrolisáveis são 

polímeros heterogêneos que contêm ácidos fenólicos (ácidos gálico, caféico, 

elágico), e açúcares simples. Eles são menores que os taninos condensados e 

podem ser hidrolisados com mais facilidade, sendo somente necessário ácido diluído 

(SGARBIERI, 1996; TAIZ; ZEIGER, 2004). Os taninos não hidrolisáveis ou 

condensados são compostos formados pela polimerização de unidades de 

flavonóides, predominantemente catequina, que estão presentes em maior 
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quantidade nos alimentos normalmente consumidos (SILVA; SILVA, 1999; TAIZ; 

ZEIGER, 2004). 

 

2.3 Carotenóides 

 

Carotenóides são pigmentos amplamente distribuídos na natureza, 

principalmente em plantas, nas quais se encontram nos cloroplastos, sempre 

acompanhando as clorofilas. Sua cor varia de amarelo a vermelho e podem ser 

subdivididos em carotenos, compostos constituídos apenas por carbono e 

hidrogênio, e seus derivados oxigenados, as xantofilas (BOBBIO; BOBBIO, 2003; 

RIBEIRO; SERAVALLI, 2004). 

A mudança de cor no amadurecimento dos frutos ou no envelhecimento de 

hortaliças é causada pelo desaparecimento das clorofilas, que enquanto presentes 

mascaram a cor dos outros pigmentos. Durante o processo de amadurecimento das 

frutas, os cloroplastos normalmente se transformam em cromoplastos; assim, a 

síntese de novos carotenóides é estimulada. A presença de carotenóides nos 

cloroplastos impede a fotosensitização das clorofilas, impedindo assim a destruição 

dos cloroplastos (BOBBIO; BOBBIO, 2003). 

Os animais não possuem a capacidade de sintetizar carotenóides, mas ao 

ingerir o pigmento, via fontes vegetais, podem absorvê-los. Portanto, os 

carotenóides que são encontrados unicamente em animais, provavelmente são 

produtos resultantes de mudanças metabólicas, geralmente oxidativas, da ingestão 

de outros carotenóides existentes em vegetais. Um exemplo característico é a cor 

rosa do salmão fresco, devido principalmente a presença de astaxantina, a qual é 

obtida através da ingestão de plantas marinhas contendo carotenóides (FENNEMA, 

1996; BOBBIO; BOBBIO, 2003; RIBEIRO; SERAVALLI, 2004). 

Quimicamente os carotenóides são substâncias tetraterpênicas (C40) 

formadas por oito unidades de isopreno (C5), que são unidos de forma que ocorra 

uma reversão no centro da estrutura e dessa maneira os dois grupos metílicos 

centrais ficam separados por quatro carbonos. Algumas estruturas contêm um 

grupamento terminal cíclico (Fig.4) enquanto outras possuem uma ou nenhuma 

ciclização (Fig.5). Uma característica distinta é um extenso sistema de duplas 

ligações conjugadas, que atuam como um cromóforo de absorção de luz, sendo 
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responsáveis pelas cores amarelo, laranja e vermelho que estes compostos 

concedem a muitos alimentos (FENNEMA, 1996; RODRIGUEZ-AMAYA, 2001; 

BOBBIO; BOBBIO, 2003). 

O papel mais proeminente dos pigmentos carotenóides na dieta de seres 

humanos e de outros animais é sua capacidade de servir como precursor da 

vitamina A. O β-caroteno é o carotenóide que possui a maior atividade provitamínica 

A porque possui dois anéis de β-ionona (estrutura necessária para apresentar 

atividade vitamínica), mas outros carotenóides comumente consumidos, como o α-

caroteno e β-crytoxantina, também possuem atividade provitamínica A. Estima-se 

que os carotenóides com esta atividade, provêm de 30-100% dos requerimentos de 

vitamina A na dieta de humanos (FENNEMA, 1996). 

 

Figura 4 - Estrutura do β-caroteno 
 

Fonte: Rodriguez-Amaya, 2001. 

 

 

 

Figura 5 - Estrutura do licopeno 

Fonte: Rodriguez-Amaya, 2001. 
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2.4 Tocoferóis 

 

Assim como os carotenóides, os tocoferóis (precursores da vitamina E) 

pertencem ao grupo dos terpenóides, constituindo um importante grupo na dieta 

humana, estando vinculados às funções biológicas gerais, incluindo a atividade 

vitamínica, capacidade antioxidante, modulação da função imune e regulação da 

diferenciação e proliferação celular (GRANADO-LORENCIO et al., 2007). 

Vitamina E é um termo geral empregado para designar oito compostos 

lipossolúveis, os α, β,  γ e δ  tocoferóis e α, β, γ e  δ tocotrienóis. Todos estes 

compostos consistem de um núcleo cromanol com uma cadeia alifática lateral sendo 

que os tocotrienóis diferem dos tocoferóis por apresentarem três duplas ligações na 

sua cadeia lateral (Fig.6). As diferenças entre as formas α, β, γ e δ dos tocoferóis e 

dos tocotrienóis são devidas ao número e posição dos grupos metila no anel 

cromanol (Fig. 6) (RIBEIRO; SERAVALLI, 2004; BATISTA et al., 2007; CERQUEIRA 

et al., 2007). 

Cada um desses compostos pode apresentar a mesma ou diferentes 

atividades biológicas, porém, com especificidades. No entanto há uma diferenciação 

no metabolismo desses compostos, que ocorre no fígado, no qual uma proteína 

específica de transferência do α-tocoferol tem uma maior afinidade para se ligar a 

esse composto na forma natural do que aos outros isômeros ou à forma sintética. 

Devido a esta diferença, a forma mais ativa, como vitamina E, é a do α-tocoferol 

(RIBEIRO; SERAVALLI, 2004; BATISTA et al. 2007; CERQUEIRA, 2007). 

A rota da vitamina E no organismo pode ser explicada, em geral, como um 

lipídio antioxidante na estabilização de membranas sub-celulares, mas se tem 

observado que participam de mais atividades metabólicas (SIQUEIRA et al, 1997; 

DÍAZ et al., 2007). A sua função como antioxidante na peroxidação das membranas 

celulares ocorre pelo fornecimento de um átomo de hidrogênio ao radical peróxido 

formado, agindo como sequestrante de radicais livres, protegendo assim as 

membranas celulares de possíveis danos (SIQUEIRA et al., 1997). 
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Figura 6 - Estrutura química dos tocoferóis e tocotrienóis. 

Fonte: Cerqueira et al., 2007. 

Tocoferóis e tocotrienóis são encontrados em todos os organismos 

fotossintéticos e estão sempre localizados na membrana celular. Nas plantas 

superiores, os tocoferóis são sintetizados principalmente nos cloroplastos e 

plastídeos e os tocotrienóis são sintetizados fora dos cloroplastos (LAMPI, 2002). A 

presença destes compostos em alimentos de origem vegetal ocorre, principalmente 

nos vegetais verde-escuros, nas sementes oleaginosas, nos óleos vegetais e no 

gérmem de trigo. A ocorrência natural dos isômeros da vitamina E diferencia-se 

entre os vegetais. Além de presente em alimentos vegetais, a vitamina E também é 

encontrada em alimentos de origem animal, como na gema de ovo e no fígado 

(BATISTA et al., 2007). 

2.5 Ácido ascórbico 

 

A vitamina C, conhecida como ácido ascórbico (Fig.7), é uma das principais 

vitaminas que fazem parte de um grupo de substâncias químicas complexas 

necessárias para o funcionamento adequado do organismo humano. Quimicamente, 
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constitui-se em uma lactona provida de um grupo enodiol (éster cíclico de um ácido 

hidrocarboxílico), pertencente a classe dos carboidratos por estar estruturalmente 

relacionada com a glicose e outras hexoses (CHIM;  ZAMBIAZI, 2009).  

 

O = C

H O C

H O C

H C

H O C H

C H 2 O H

O

 

Figura 7 - Estrutura química do ácido L-ascórbico. 

Fonte: Chim e Zambiazi, 2009. 

No estado sólido a vitamina C é relativamente estável. No entanto, quando 

em solução, é facilmente oxidada, em reação de equilíbrio, ao ácido L-

dehidroascórbico (Fig. 8), na presença de íons metálicos, calor, luz ou de condições 

levemente alcalinas (acima de pH 6,0) (BOBBIO; BOBBIO, 2003; RIBEIRO; 

SERAVALLI, 2004). O ácido L-dehidroascórbico apresenta 80% da atividade 

biológica da vitamina C, mas é destruído muito mais facilmente devido a facilidade 

de abertura, em processo irreversível, do anel lactônico com formação do ácido 2,3 

dicetogulônico, com a consequente destruição da vitamina C (BOBBIO; BOBBIO, 

2003).  

 

 

 

 

Figura 8 - Estruturas químicas do ácido L-ascórbico e L-dehidroascórbico. 
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O ácido L-dehidroascórbico pode ser facilmente inter-convertido a L-

ascórbico no corpo humano, sendo o ácido L-ascórbico a principal forma 

biológicamente ativa da vitamina C (HERNÁNDEZ et al., 2006). 

Em plantas e em animais, o ácido ascórbico pode ser sintetizado 

biologicamente, exceto pelo homem e alguns primatas devido à incapacidade de 

síntese pela ausência congênita da enzima L-gulonolactona oxidase, sendo 

portanto, necessária a suplementação dessa vitamina na alimentação (CHIM;  

ZAMBIAZI, 2009). O ácido ascórbico é amplamente distribuído nos produtos de ori-

gem vegetal, sendo encontrado, principalmente, em frutas cítricas e hortaliças 

folhosas (SILVA et al., 2006). 

2.6 Propriedades antioxidantes de compostos naturais 

 

A eficácia de um determinado antioxidante no organismo humano não 

depende somente de sua reatividade química frente aos radicais livres, mas de 

fatores como, localização e mobilidade do antioxidante, lugar onde se geram os 

radicais livres, interação com outros antioxidantes e da absorção e metabolismo do 

antioxidante. Entende-se que para manter o equilíbrio fisiológico do organismo, os 

sistemas de oxidação e sistemas de proteção antioxidativa devem atuar de forma 

controlada sobre os substratos susceptíveis a oxidação (SÁNCHEZ-MORENO, 

2002).    

O organismo dispõe de um complexo sistema antioxidante capaz de prevenir 

ou retardar os processos de oxidação, os quais são classificados em primários, 

secundários e terciários (GURR, 1996). O sistema de defesa primário atua na 

inativação dos radicais livres antes que eles tenham oportunidade de iniciar reações 

de peroxidação (enzimas como a catalase e a superóxido dismutase, vitamina A, 

Riboflavina e proteínas sequestrantes de íons metálicos). O sistema secundário 

interfere nos radicais após ter ocorrido o início da reação de peroxidação em cadeia 

(ácido ascórbico, tocoferóis e carotenóides). E finalmente, o sistema de defesa 

terciário, é conhecido como sistema de reparação e está constituído, basicamente, 

por enzimas que reparam os danos ocasionados em proteínas e no ácido 

desoxirribonucléico (ADN) (SÁNCHEZ-MORENO, 2002). 

O interesse pelos antioxidantes naturais teve início nos anos 80, diante da 

comprovação de efeitos maléficos causados por doses elevadas de BHT, BHA e t-
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BHQ (t-butil hidroquinona) sobre o peso do fígado e marcada proliferação do retículo 

endoplasmático, entre outras (DURAN; PADILLA, 1993). Como conseqüência, 

ênfase foi dada à identificação e purificação de novos compostos com atividade 

antioxidante, provenientes de fontes naturais, que pudessem atuar sozinhos ou 

sinergicamente com outros aditivos, como alternativa para prevenir a deterioração 

oxidativa de alimentos e limitar o uso dos antioxidantes sintéticos. 

A determinação da atividade antioxidante de produtos naturais teve início 

com Chipault et al. (1952) em especiarias, ingredientes utilizados em alimentos 

desde os primórdios da história, não somente para melhorar ou ressaltar as 

características sensoriais dos alimentos, mas também, para preservá-los. A partir de 

então, a literatura refere-se a diversas pesquisas realizadas em nível nacional e 

internacional sobre as propriedades antioxidantes de vegetais. Nos últimos 20 anos 

houve um incremento das pesquisas nessa área em decorrência da busca de um 

estilo de vida mais saudável e da constatação de que certos alimentos possuem 

substâncias biologicamente ativas que trazem benefícios à saúde ou efeitos 

fisiológicos desejáveis (PARK et al., 1997). Neste contexto, os vegetais que 

apresentam propriedade antioxidante interagem com o grupo destas substâncias, 

cognominadas funcionais, por estarem potencialmente envolvidos na prevenção de 

doenças (MELO; GUERRA, 2002). 

As evidências científicas permitem afirmar que a propriedade antioxidante se 

deve, principalmente, a estrutura fenólica. A maioria destes compostos, com 

exceção dos tocoferóis, possuem grupos funcionais ativos na posição orto enquanto 

que nos antioxidantes sintéticos, com exceção dos galatos, esses grupos 

encontram-se na posição para, sem que haja mudança na ação (MELO; GUERRA, 

2002). Os compostos fenólicos incluem-se principalmente na categoria de 

seqüestradores de radicais livres, mas também podem exercer a ação antioxidante 

através de outros mecanismos, como quelantes de íons metálicos (URSINI et al., 

1999). Os flavonóides são os grupos de compostos fenólicos considerados com o 

maior poder antioxidante (SHAHIDI et al., 1992). 

A eficiência do antioxidante é determinada pelos grupos funcionais 

presentes e pela posição que ocupam no anel aromático, bem como, pelo tamanho 

da cadeia desses grupos. O grupo alquila na posição orto ou para no anel aromático 

tem maior reatividade frente aos radicais livres. O antioxidante com grupo etil ou butil 

na posição para tem maior atividade do que o antioxidante com grupo metil. A 
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presença de grupos com cadeias longas ou ramificadas reduz a atividade do 

antioxidante devido ao impedimento estrutural provocado por esses grupos, 

tornando o antioxidante menos acessível ao radical peroxil, embora, o radical fenoxil 

gerado seja mais estável (MELO; GUERRA, 2002). 

O termo radical livre é freqüentemente usado para designar qualquer átomo 

ou molécula com existência independente, contendo um ou mais elétrons não 

pareados nos orbitais externos. Isto pode torná-lo altamente reativo, capaz de reagir 

com qualquer composto situado próximo à sua órbita externa, passando a ter uma 

função oxidante ou redutora de elétrons (HALLIWELL; GUTTERDGE, 1999). Dentre 

os radicais livres estão incluídos o superóxido, a hidroxila, o hidroperóxido, o óxido 

nítrico e o dióxido de nitrogênio (BIANCHI; ANTUNES, 1999). Destes, o radical 

hidroxila é o mais reativo na indução de lesões nas moléculas celulares, e o peróxido 

de hidrogênio, apesar de não ser considerado um potente radical livre, é capaz de 

atravessar a membrana nuclear e induzir danos na molécula de ADN (ANDERSON, 

2000). 

A geração de radicais livres constitui uma ação contínua e fisiológica, 

cumprindo funções biológicas essenciais (FERREIRA, 1997). Esses radicais são 

gerados a partir de dois sistemas enzimáticos: o sistema oxidativo de NADP+/ 

NADP+H+ e o da mieloperoxidase. A geração de radicais livres pode ocorrer no 

citoplasma, nas mitocôndrias ou na membrana, e o seu alvo celular (proteínas, 

lipídeos, carboidratos e moléculas de ADN) está relacionado com seu sítio de 

formação. Embora uma pequena quantidade de radicais livres seja necessária para 

manutenção da vida, sua produção excessiva, maior do que a sua velocidade de 

remoção, pode conduzir a diversas formas de dano celular (ANDERSON, 2000). 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Material 

 

Os frutos utilizados neste estudo foram mirtilos (Vaccinium ashei Reade) in 

natura de seis cultivares: Powderblue, Clímax, Briteblue, bluebelle, Delite e 

Woodard, safra 2007/2008, cultivados na região de Pelotas, cedidos pela Embrapa – 

Clima Temperado (Pelotas-RS). Os frutos foram colhidos manualmente, cerca de 1 

Kg de cada cultivar, e transportados até o laboratório em caixas refrigeradas, então 

foram selecionados, de acordo com o grau de sanidade visual e separados em dois 

lotes. Parte dos frutos foi descascado, sendo então embalados em sacos de 

polietileno de alta densidade (0,45 micra), e armazenados separadamente, as 

cascas, polpas e frutos inteiros. Após foram congelados em ultra-freezer a -80°C, até 

o momento da realização das análises. Todas as determinações foram realizadas 

em triplicata. 

Os padrões cromatográficos para a determinação de fenóis foram obtidos da 

Sigma (St. Louis, MO) e Fluka (Milwaukee, WI), incluindo os ácidos hidroxicinâmicos: 

ácido cafeico, ácido ferúlico, ácido p-cumárico; ácidos hidroxibenzóicos: ácido gálico, 

ácido elágico, ácido p-hidroxibenzóico; flavonóis: quercetina, campferol, miricetina; e 

os flavanóis: (+)catequina, (-) epicatequina; todos com 96-99% de pureza. Os 

padrões utilizados para a determinação de tocoferóis foram: α-, δ- e γ- tocoferol, 

obtidos da Sigma Aldrich (Steinheim, Germany) com 90-99% de pureza. Para a 

determinação de carotenóides utilizou-se padrões de β-cryptoxantina, licopeno, 

luteína e zeaxantina, obtidos da Chromadex (Irvine, USA); e o β-caroteno obtido da 

Fluka (Saint Louse, USA), todos com 97% de pureza. Na determinação de 

antocianinas todos os padrões utilizados foram provenientes da Fluka (Milwaukee, 

WI), com pureza maior que 95%, incluindo o cloreto de cianidina, cloreto de 

pelargonidina, cloreto de malvidina, cloreto de peonidina, cloreto de delfinidina, 

cloreto de Kuromanina, cloreto de Keracianina e cloreto de malvidina-3-0-

galactosideo. Os padrões cromatográficos para a determinação de ácido ascórbico 

foram o ácido L-(+)-ascórbico da Synth (Diadema, Brazil), 99% de pureza e ácido L-

(+)-dehidroascórbico da Fluka (Saint Louse, USA) com pureza maior que 80%. Os 

reagentes para as demais análises foram de grau P.A. 
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3.2 Métodos 

3.2.1 Delineamento experimental 
 

O estudo constou de 54 amostras resultantes do delineamento inteiramente 

casualizado entre 18 amostras (6 cultivares com 3 partes: casca, polpa e fruto 

inteiro), com 3 repetições, avaliando-se 15 variáveis dependentes, perfazendo 2430 

determinações (tab.2). 

 

Tabela 2 - Tratamentos com interação entre cultivares, fruto e partes do fruto, para 
quantificação de fitoquímicos no mirtilo 

      Amostra Variáveis independentes Váriaveis dependentes 

 Cultivar Parte  

1 Powderblue Inteiro Cor 

2  Casca pH 

3  Polpa Acidez 

4 Clímax Inteiro Fenóis totais 

5  Casca Fenóis individuais 

6  Polpa Antocianinas totais 

7 Briteblue Inteiro     Antocianinas individuais 

8  Casca Carotenóides totais 

9  Polpa   Carotenóides individuais 

10 Bluebelle Inteiro Tocoferóis 

11  Casca Vitamina C 

12  Polpa Taninos hidrolisados 

13 Delite Inteiro Taninos condensados 

14  Casca Atividade antioxidante 

15  Polpa  

16 Woodard Inteiro  

17  Casca  

18  Polpa  

 

3.2.2 Determinações físico-químicas gerais 

 

• pH: método potenciométrico, com amostra à temperatura ambiente; 
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• Acidez: método volumétrico, titulação com NaOH 0.1N, expressa em % de 

ácido málico (Instituto Adolfo Lutz, 1985); 

• Sólidos solúveis: realizando a leitura em refratômetro de Abbé, à 20°C, 

expressos em °Brix; 

3.2.3 Determinação de fenóis totais 

 

Foi realizada de acordo com o método adaptado de Badiale-Furlong (2003), 

que consiste em uma etapa de extração da amostra com metanol (Fig. 9a), seguida 

de uma filtração e clarificação com hidróxido de bário e sulfato de zinco. Após a 

obtenção do extrato clarificado, procedeu-se a quantificação (Fig. 9b), onde se 

adiciona carbonato de sódio e solução de Folin-Ciocalteau no extrato clarificado. 

Após uma segunda filtração, a leitura da absorbância do extrato clarificado foi 

realizada em espectrofotômetro (modelo Ultrospec 2000) no comprimento de onda 

de 765nm. Foi construída uma curva padrão de ácido gálico para realizar a 

quantificação dos fenóis expressa em mg de ácido gálico.100g-1 de amostra. 

                       

 

(a)                                                      (b)        

 

 

Diluição  
1:150 casca, 1:25 polpa 

e 1:75 inteiro  

Extrato 

Carbonato de Sódio  
em NaOH 

Folin ciocalteau 
 

Centrifugação 

Leitura a 765 nm 

Extração com 
MetOH 

Mirtilo 

Clarificação 
 [Ba(OH)2 e ZnSO4 ] 

Filtração 

Centrifugação 

Extrato 

Figura 9 - Passos simplificados da extração (a) e quantificação (b) de 
fenóis totais em mirtilo 
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3.2.4 Determinação de fenóis individuais 
 

A determinação de fenóis individuais foi realizada através do método 

descrito por Häkkinen et al. (1998), com pequenas modificações. A amostra foi 

extraída com metanol, após foi adicionado ácido clorídrico p.a. (concentração final 

de HCl 1,2 M) para realização da hidrólise da amostra. O extrato foi homogeneizado 

em banho Maria a temperatura de 35°C, na ausência de luz por 24 horas e após 

este período, a mistura foi filtrada e o sobrenadante foi concentrado em 

rotaevaporador a 40°C por 20 minutos. O resíduo concentrado foi redissolvido em 

metanol até o volume final de 5 mL, o qual foi centrifugado (7.000 rpm por 10 

minutos), sendo então injetada uma alíquota de 30 µL no cromatógrafo líquido. 

O cromatógrafo consistiu no sistema HPLC-Shimadzu, com injetor 

automático, detector UV-visível a 280 nm, coluna de fase reversa RP-18 CLC-ODS 

(5µm, 4,6 mm x 150 mm) com fase estacionária octadecil e uma coluna de guarda 

CLC-GODS (4) com fase estacionária de superfície octadecil. A fase móvel consistiu 

em um gradiente de eluição (tab. 3) com solução aquosa de ácido acético (99:1, v/v) 

e metanol, com fluxo de 0,8 mL/ min e tempo total de corrida de 45 minutos, 

segundo metodologia adaptada de Zambiazi (1997). 

 

Tabela 3 - Programa do gradiente de eluição dos solventes para separação de 
compostos fenólicos em mirtilo (Vaccinium ashei Reade) 

Tempo (minutos) Solvente A (%) Solvente B (%) 

0 100 0 

25 60 40 

27 60 40 

37 95 5 

42 95 5 

45 100 0 

Solvente A: solução aquosa de ácido acético (99:1 v/v); Solvente B: metanol 

Fonte: Chim, 2008. 

Os compostos fenólicos individuais foram quantificados com base na curva 

de calibração dos padrões externos de ácido p-cumárico, ácido cafeico, quercetina, 

ácido ferúlico, epicatequina, ácido p-hidroxibenzoico, ácido gálico, ácido elágico, 

catequina, miricetina e campferol. Os valores dos pontos de calibração foram 
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estipulados com base em estudos prévios de quantificação de compostos fenólicos 

individuais em pequenas frutas (SHAHRZAD et al., 1996), e os resultados foram 

expressos em mg do composto fenólico individual.100g-1de amostra. 

 

3.2.5 Determinação de antocianinas totais 
 

O conteúdo total de antocianinas foi estimado colorimétricamente segundo o 

método de Lees e Francis (1972), com pequenas adaptações. A extração dos 

compostos antociânicos foi realizada com etanol pH 1,0 e após efetuou-se a leitura 

em espectrofotômetro Ultrospec 2.000 UV/Visível (Pharmacia Biotech), no 

comprimento de onda de 520 nm, o qual representa o espectro de maior absorção 

das antocianinas, realizando a leitura do branco com solução de etanol pH 1,0. A 

quantificação de antocianinas totais baseou-se no coeficiente de extinção molar da 

cianidina-3-glicosídio (eq. 1), a qual representa a principal antocianina presente em 

frutos. O cálculo da concentração de antocianinas foi baseado na Lei de Beer 

(equação 1) e os resultados foram expressos em miligramas de cianidina 3-

glicosídeo por 100 gramas de amostra. 

 

� =  � × � × � (eq.1) 

  

Onde: A= absorbância 

ε= Coeficiente de absorção molar 

C= concentração mol/L 

l = caminho óptico em cm 

 

3.2.6 Determinação de antocianinas individuais 
 

Para a extração de antocianinas foi utilizado o método adaptado de Zhang 

(2004), que consistiu na extração do pigmento com uma solução de metanol e ácido 

clorídrico (99,9:0,1v/v), seguida de uma agitação por três horas, filtração, 

concentração em rotaevaporador a 30°C por 20 minutos e dissolução em solução de 

metanol com 1% de HCl. Após o extrato foi centrifugado (7.000 rpm por 10 minutos), 

sendo então injetada uma alíquota de 10 µL no cromatógrafo líquido. 

O sistema cromatográfico utilizado foi o mesmo da determinação de fenóis 

individuais, diferindo apenas no comprimento de onda do detector que nesta análise 
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foi de 520 nm. A fase móvel consistiu em um gradiente de eluição (tab. 4) com 

solução aquosa de ácido acético (98:2, v/v), metanol e acetonitrila, com fluxo de 0,8 

mL/ min e tempo total de corrida de 40 minutos. 

 

Tabela 4 - Programa do gradiente de eluição dos solventes para separação de 
antocianinas em mirtilo (Vaccinium ashei Reade) 

Tempo (minutos) Fase móvel Fase móvel (%) 

 

0 

A 100 

B 0 

C 0 

 

10 

A 90 

B 0 

C 10 

 

15 

A 80 

B 10 

C 10 

 

20 

A 80 

B 10 

C 10 

 A 80 

25 B 10 

 C 10 

 A 70 

30 B 0 

 C 30 

 A 70 

35 B 0 

 C 30 

 A 100 

40 B 0 

 C 0 

Solvente A: solução aquosa de ácido acético (98:2, v/v); Solvente B: metanol; Solvente C: 

acetonitrila. 
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Os picos foram identificados por comparação com os tempos de retenção 

dos padrões e quantificados através de curvas de calibração de padrão externo de 

cloreto de malvidina, cloreto de Kuromanina (cianidina-3-glicosídeo), cloreto de 

Keracianina (cianidina-3-rutinosídeo), cloreto de Pelargonidina, cloreto de Peonidina, 

cloreto de Delfinidina, cloreto de Cianidina e malvidina-3-galactosídeo. Os resultados 

foram expressos em mg da antocianina individual.100g-1 de amostra.  

 

3.2.7 Determinação de carotenóides totais 

 

A determinação de carotenóides totais foi realizada através do método 

descrito por Rodriguez-Amaya (2001). Triturou-se a amostra com celite, extraiu-se 

com acetona gelada, e após foi feita uma filtração a vácuo e lavagem com acetona 

gelada, até total remoção do pigmento. Após a etapa de extração, o pigmento foi 

transferido para um funil de separação, onde foi adicionado éter de petróleo e água 

até a completa remoção da acetona. Foi realizada a leitura da absorbância do 

extrato etéreo em espectrofotômetro Ultrospec 2.000 UV/Visível (Pharmacia 

Biotech), no comprimento de onda de 450 nm. A quantificação foi realizada através 

da equação 2 (RODRIGUEZ-AMAYA, 2001), com base na lei de Beer, e os 

resultados foram expressos em µg de β-caroteno.g-1 de amostra. 

 

Carotenóides totais = 
Absorbância × vol. do extrato (mL) × 10!

2500 × 100 ×  g de amostra
 

(eq.2) 

3.2.8 Determinação de carotenóides individuais 

 

A extração de carotenóides individuais seguiu a mesma metodologia descrita 

para a extração de carotenóides totais, segundo o método de Rodriguez-Amaya 

(2001); no entanto, nesta determinação foi realizada uma saponificação no extrato 

etéreo, segundo metodologia descrita por Zambiazi (1997). Após a amostra foi 

centrifugada e injetada uma alíquota de 20 µL no cromatógrafo líquido. 

O sistema cromatográfico utilizado foi o mesmo que nas determinações de 

carotenóides e compostos fenólicos, utilizando como fase móvel um gradiente de 
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eluição (tab. 5) com metanol, acetonitrila e acetato de etila, em um fluxo de   

1mL.min-1 , a um comprimento de onda de 450 nm, durante 40 minutos. 

 

Tabela 5 - Programa do gradiente de eluição dos solventes para separação de 
carotenóides em mirtilo (Vaccinium ashei Reade) 

Tempo (minutos) Fase móvel Fase móvel (%) 

 

0 

A 30 

B 70 

C 0 

 

10 

A 10 

B 80 

C 10 

 

35 

A 5 

B 80 

C 15 

 

40 

A  30 

B 70 

C 0 

Solvente A: metanol; Solvente B: acetonitrila; Solvente C: acetato de etila 

 

Os compostos foram identificados por comparação com os tempos de 

retenção dos padrões e quantificados através de curvas de calibração do padrão 

externo de β-criptoxantina, licopeno, luteína e β-caroteno. Os resultados foram 

expressos em µg do carotenóide individual.100g-1 de amostra.  

 

3.2.9 Determinação de tocoferóis 

 

A extração de tocoferóis foi realizada segundo metodologia descrita por 

Rodriguez-Amaya (2001), a qual é similar a extração dos carotenóides. Após a 

extração da fase etérea, esta foi separada e centrífugada a 9000 rpm por 10 minutos 

(microcentrifugue NT800 Nova Técnica - São Paulo, Brasil) e transferida a um vial de 

1,5 mL para a injeção de uma alíquota no cromatógrafo. 
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A análise por cromatografia líquida de alta eficiência consistiu no sistema 

HPLC-Shimadzu, equipado com injetor automático e detector de fluorescência, com 

comprimentos de onda de excitação e de emissão, 290 e 330 nm, respectivamente. 

A separação foi desenvolvida em coluna de fase reversa RP-18 (5µm, 4,6 mm x 150 

mm) com fase estacionária octadecil, operando a temperatura de 25°C com fluxo de 

1,0 mL.min.-1. A separação foi efetuada utilizando um sistema de eluição por 

gradiente, utilizando como fases móveis o metanol, acetonitrila e isopropanol (tab. 

6), seguindo a metodologia adaptada de Zambiazi (1997). 

 

Tabela 6 - Programa do gradiente de eluição dos solventes na separação de 
tocoferóis em mirtilo (Vaccinium ashei Reade) 

Tempo (minutos) Fase móvel (%) Fase móvel 

0 A 40 

0 B 50 

0 C 10 

10 B 30 

10 A 65 

10 C 5 

12 B 50 

12 A 40 

12 C 10 

15 B 50 

15 A 40 

15 C 10 

Solvente A: metanol; Solvente B: acetonitrila; Solvente C: isopropanol. 

 

Para a quantificação de α-, δ- e γ- tocoferol utilizou-se uma curva de padrão 

externo, preparada com os padrões cromatográficos correspondentes. A 

quantificação de β- tocoferol foi realizada baseada na curva de calibração do δ- 

tocoferol, porque estes dois compostos não foram separados no processo 

cromatográfico, e portanto, foram quantificados conjuntamente.  

O conteúdo total de tocoferóis no mirtilo foi expresso em mg.100g-1 de 

amostra, sendo determinado pela soma dos tocoferóis individuais. 
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3.2.10 Determinação de vitamina C 
 

Para a extração da vitamina C a amostra foi dissolvida com ácido 

metafosfórico a 4,5% em água ultra pura ao abrigo da luz a temperatura ambiente, 

após filtrou-se e completou-se o volume para 50 mL em água ultra pura. Do filtrado 

retirou-se uma alíquota de 1,5 mL e centrifugou-se por 10 minutos a 10.000 rpm. O 

sobrenadante foi recolhido e uma alíquota de 20µL da amostra foi injetada em 

cromatógrafo líquido de alta eficiência. 

A análise de cromatografia líquida de alta eficiência consistiu no sistema 

HPLC-Shimadzu, equipado com injetor automático e detector UV-visível (254 nm). A 

separação foi desenvolvida em coluna de fase reversa RP-18 (5µm, 4,6 mm x 150 

mm) com fase estacionária octadecil, operando a temperatura de 25°C com fluxo de 

0,8 mL.min.-1. A eluição foi efetuada em sistema de gradiente utilizando como fases 

móveis água ultra pura:ácido acético (99,9:0,1 v/v) e metanol (tab. 7), seguindo a 

metodologia adaptada de Vinci et al. (1995) e Ayhan et al. (2001). 

 

Tabela 7 - Programa de gradiente de eluição dos solventes na separação de 
vitamina C em mirtilo (Vaccinium ashei Reade) 

Tempo (minutos) Solvente A (%) Solvente B (%) 

0 100 0 

5 98 2 

7 98 2 

10 100 0 

Solvente A: solução de água ultra pura: ácido acético (99,9:0,1 v/v); Solvente B: 

metanol. 

Para a quantificação de vitamina C utilizou-se a curva quadrática de padrão 

externo, preparada com ácido L-ascórbico e seu conteúdo de ácido L-ascórbico no 

mirtilo foi expresso em mg.100g-1 de amostra. 

 

3.2.11 Taninos hidrolisados 

 

Esta determinação foi realizada segundo o método adaptado de Brune et al. 

(1991) que consiste na extração dos taninos com álcool metílico, sob agitação 
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durante dez minutos, seguida de repouso por uma hora e subsequente filtração. 

Após, 2 mL do extrato metanólico filtrado foram misturados a 8 mL de solução 

reagente de sulfato férrico de amônio (solução reagente-FAS), que consiste de 89% 

de tampão uréia: acetato, 10% de solução de goma arábica 1% em água deionizada 

e 1% de solução de sulfato férrico de amônio 5% em ácido clorídrico 1M. Depois de 

reagir por quinze minutos foi feita a quantificação espectrofotométrica e a 

absorbância foi lida a 578 nm em espectrofotômetro (Ultrospec 2000). A 

determinação do conteúdo de taninos hidrolisados foi realizada através de uma 

curva padrão de ácido gálico, e os resultados foram expressos em mg de ácido 

gálico.100g-1 de amostra. 

  

3.2.12 Taninos condensados 

 

Para realização desta determinação foi utilizado o método adaptado de Price 

et al. (1978) que consiste em uma etapa de extração dos taninos com álcool 

metílico, sob agitação durante uma hora, seguida de uma filtração. Após foi retirada 

uma alíquota de 1 mL do extrato metanólico, na qual foi adicionado 5 mL de solução 

1:1 de vanilina 1% em álcool metílico e ácido clorídico 4% em álcool metílico. Após 

15 minutos de reação foi feita a leitura em espectrofotômetro (Ultrospec 2000) a um 

comprimento de onda de 500 nm. A determinação do conteúdo de taninos 

condensados foi realizada através de uma curva padrão de catequina, e os 

resultados foram expressos em mg de catequina.100g-1 de amostra. 

 

3.2.13 Atividade antioxidante 

 

A atividade antioxidante foi determinada através da capacidade dos 

compostos presentes nas amostras em sequestrar o radical estável DPPH� (2,2-

difenil-1-picrilhidrazila) (Fig. 10), seguindo a metologia descrita por Brand-Willians 

(1995), com pequenas modificações. Para a extração dos compostos com atividade 

antioxidante presentes no mirtilo utilizou-se metanol, e a amostra foi homogeneizada 

usando um Ultra-Turrax em velocidade máxima. Após maceração de 24h a uma 

temperatura de 3-4°C a amostra foi centrifugada.  
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Figura 10 - Estrutura química do DPPH e mecanismo simplificado da reação do 
radical livre DPPH com compostos fenólicos 

Fonte: Chim, 2008 

 

Foi preparada uma solução mãe de DPPH pesando-se 24mg do radical livre 

DPPH e dissolvendo em 100 mL de metanol, após esta foi estocada sob 

refrigeração. No momento da análise, retirou-se 10 mL da solução mãe, que foram 

diluídos em 45 mL de metanol, para preparar a solução uso. A absorbância desta 

solução foi ajustada para 1,1 + 0,02. 

Para quantificação da atividade antioxidante, 100 µL do extrato da amostra 

foram adicionados a 3,9 mL da solução uso de DPPH, com a finalidade de completar 

o volume de 4 mL. A amostra foi lida em espectrofotômetro após 30 minutos e após 

24horas a um comprimento de onda de 517 nm. Para a quantificação da atividade 

antioxidante foi elaborada uma curva padrão de Trolox, expressando os resultados 

em µmol de equivalente Trolox. g-1 amostra. 

  

3.2.14 Determinação instrumental de cor 

 

A determinação instrumental da cor do mirtilo foi realizada em colorímetro 

(Minolta CR-300). As amostras (cerca de 3g, equivalente a um fruto) foram dispostas 

em placas de Petri com 5 cm de diâmetro e 2 cm de altura. Os parâmetros de cor 

medidos foram: L*, a* e b*, onde L* indica a luminosidade (0= preto e 100=branco) e 
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a* e b* representam as coordenadas de cromaticidade (+a* = vermelho, -a*= verde; 

+b* = amarelo, -b* = azul). Os parâmetros de cor foram convertidos em ângulo de 

cor, H° = tan-1b/a, indicando o ângulo Hue (H°) da amostra (0° ou 360°= vermelho; 

90°= amarelo; 180°= verde; 270°= azul) (ZHANG et al., 2007).  

 

3.2.15 Estatística 

 

Os dados foram analisados quanto a sua homocedasticidade e, 

posteriormente, submetidos a análise de variância (P≤ 0,05). Os efeitos de cultivar e 

partes do fruto foram avaliados por comparação de médias pelo teste de Tukey 

(P≤0,05). A presença de correlações entre as variáveis dependentes do estudo foi 

analisada através do coeficiente de correlação de Pearson (Sas Institute, 1999). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

4.1 Determinações físico-químicas 
 

Os dados referentes as determinações físico-químicas de pH, acidez titulável 

e sólidos solúveis encontram-se na tabela abaixo (tab.8).  

Tabela 8 - Variáveis físico-químicas em casca, polpa e fruto inteiro de cultivares de 
mirtilo. 

 

Cultivar 

Partes do fruto 
Casca Polpa Inteiro 

pH 
Woodard 3,25 aB 1/ 2,29 cdC 3,57 aA 
Powderblue 3,18 abA 2,58 bB 3,21 bcA 
Bluebelle 2,96 cA 2,12 dB 2,87 dA 
Briteblue  3,07 bcA 2,83 aB 3,11 cA 
Clímax 3,25 aA 2,68 abB 3,35 bA 
Delite 3,29 aA 2,38 cB 3,24 bcA 

Acidez Titulável (% de ácido málico) 
Woodard 0,10 aA 0,06 aB 0,09 aA 
Powderblue 0,08 abA 0,05 abB 0,07 abAB 
Bluebelle 0,10 aA 0,06 aB 0,06 bcB 
Briteblue  0,09 aA  0,05 abB 0,06 bcAB 
Clímax 0,06 bA 0,03 bB 0,05 cAB 
Delite 0,06 bA 0,05 abB 0,06 bcAB 

Sólidos Solúveis (°Brix) 
Woodard 16,13 aA 8,87 cdC 12,93 cB 
Powderblue 14,80 bA 11,87 bB 14,40 bA 
Bluebelle 14,87 bA 8,20 dC 14,07 bB 
Briteblue  13,47 cA 9,13 cC 12,33 cdB 
Clímax 16,00 aB 13,97 aC 17,87 aA 
Delite 14,87 bA 11,60 bB 11,87 dB 
1/Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha, não 

diferem entre si pelo teste de Tukey (p≤0,05). 

 

Os valores de pH da casca e do fruto inteiro de mirtilos de mesma cultivar 

não diferiram significativamente entre si, ficando na faixa entre  2,87-3,57; no 

entanto, ocorreram diferenças em ambas as partes entre as diferentes cultivares. 

Para todas as cultivares, com exceção apenas da cultivar Delite, o valor do pH na 
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polpa foi inferior as demais partes dos frutos analisados. Comparando com valores 

de pH encontrados por Moraes et al. (2007), os quais trabalharam com mirtilo das 

cultivares Delite, Bluebelle e Woodard (pH de 2,67; 2,59 e 2,62; respectivamente), o 

pH dos frutos deste trabalho apresentaram valores superiores, entretanto quando 

comparados com os dados obtidos por Perkins-Veazie et al. (2008) em trabalho 

realizado com mirtilo (Vaccinium corymbosum) cvs. Collins e Bluecrop, os resultados 

são muito similares, 3,5 e 3,3, respectivamente. 

Houve diferença significativa no pH entre a polpa e a casca do fruto, para 

todas as cultivares,  apresentando valores inferiores na polpa, o que demonstra que 

existe uma maior concentração de ácidos orgânicos dissociáveis nesta parte do 

fruto, já que a determinação de pH quantifica apenas o total de H+ ionizáveis 

presentes no fruto. 

A mesma diferença estatística ocorreu com o conteúdo de acidez titulável da 

casca e da polpa de mirtilo, para todas as cultivares, sendo mais elevado na casca, 

demonstrando que ao inverso do pH os ácidos orgânicos não dissociáveis estão 

presentes em maior quantidade na casca do fruto. As cultivares de mirtilo 

apresentaram diferença significativa nos teores de acidez do fruto inteiro, sendo 

Woodard e Powderblue as cultivares com maiores valores de acidez. O teor de 

acidez no mirtilo é representado principalmente pela presença do ácido málico, que 

é o ácido orgânico majoritário nos pequenos frutos. 

As cascas de todas as cultivares de mirtilo apresentaram maiores teores de 

sólidos solúveis que as polpas. Estes dados também foram constatados em 

pesquisas da Embrapa Uva e vinho (TONIETTO; MANDELLI, 2003), onde os 

autores afirmam que em anos de maior insolação, são produzidas uvas, com 

maiores teores de sólidos solúveis. 

Dentre os frutos analisados, as cultivares Woodard e Delite foram as únicas 

que apresentaram teores de sólidos solúveis semelhantes aos encontrados por 

Raseira e Antunes (2004), cv. Woodard, 12-13,9 °Brix e cv. Delite 10,8-12,5 °Brix. As 

demais cultivares analisadas apresentaram conteúdos de sólidos solúveis elevados 

(11,87-17,87 °Brix) tanto quando comparado com Raseira e Antunes (2004), como 

quando comparado com as cultivares analisadas por Moraes et al. (2007) (12-13,2 

°Brix), e com as cultivares analisadas por Perkins-Veazie et al. (2008), cv. Collins, 

10,9 °Brix e cv. Bluecrop 12 °Brix. Estes dados demonstram que as frutas analisadas 

podem ter sido colhidas com um maior grau de maturação nesta safra. No entanto, 
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Júnior et.al (1997), ao trabalharem com curvas de maturação e teor de sólidos 

solúveis em uvas, descrevem o clima como um dos fatores que mais influenciam no 

acúmulo de açúcares, e Volpe et. al. (2000), citam que a temperatura e as chuvas 

dos meses anteriores à colheita influenciam decisivamente na concentração de 

sólidos solúveis do suco de frutos de laranja. O teor de sólidos solúveis apresentou 

uma correlação positiva com o pH (r= 0,7), o que é justificado pelo aumento dos 

valores a medida que os frutos vão amadurecendo. Esta relação foi constatada 

também por Perkins-Veazie et al. (2008), os quais encontraram um coeficiente de 

correlação de Pearson moderado (0,52) entre pH e sólidos solúveis em mirtilo 

Highbush. 

 

4.2 Conteúdo de compostos fenólicos e antocianinas totais 
 

A quantificação de fenóis totais é uma estimativa do conteúdo de todos os 

compostos pertencentes às subclasses de compostos fenólicos presentes em uma 

amostra, ou seja, que possuem ao menos um anel aromático ligado a uma ou mais 

hidroxilas em sua estrutura, denominado anel fenólico. 

Os resultados das determinações de fenóis e antocianinas totais encontram-

se na tab. 9. 

 

Tabela 9 - Teor total de antocianinas e de fenóis em casca, polpa e fruto inteiro de 
cultivares de mirtilo. 

 

Cultivar 

Partes do fruto 
Casca Polpa Inteiro 

Antocianinas Totais (mg GYD-3-G.100g-1) 
Woodard 343,88 cA1/ 6,72 aC 108,97 bB 
Powderblue 426,37 bA 2,22 aC 108,07 bB 
Bluebelle 460,70 abA 0,97 aC 70,20 bB 
Briteblue  458,89 abA 3,06 aC 117,62 bB 
Clímax 496,56 aA 2,61 aC 217,55 aB 
Delite 315,35 cA 12,41 aC 109,55 bB 

Fenóis Totais (mg GAE.100g-1) 
Woodard 1418,57 cA 333,65 abC 816,83 bB 
Powderblue 1637,58 aA 215,40 dC 876,53 aB 
Bluebelle 1531,59 bA 155,51 eC 858,52 aB 
Briteblue  1544,25 bA 324,39 bC 814,20 bB 
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Clímax 1005,17 eA 264,30 cC 612,61 cB 
Delite 1282,63 dA 359,55 aC 791,36 bB 

Relação (%) (ACY/PHE) 
Woodard 24,24 bA 2,01 aC 13,34 bB 
Powderblue 26,05 bA 1,03 aC 12,33 bB 
Bluebelle 30,07 bA 0,62 aC 8,18 bB 
Briteblue  29,71 bA 0,95 aC 14,45 bB 
Clímax 49,41 aA 0,99 aC 35,51 aB 
Delite 24,58 bA 3,45 aC 13,84 bB 
1/Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferem 
entre si pelo teste de Tukey (p≤0,05). 
GYD-3-G=cianidina-3-glicosídio; GAE=equivalente de ácido gálico; ACY= antocianinas 
totais; PHE= compostos fenólicos totais. 
 

Verifica-se que os compostos fenólicos totais diferiram significativamente 

entre as partes do fruto analisadas, e também que houve diferença entre as 

cultivares. A polpa apresentou teores de fenóis totais 72% inferiores que a casca 

para a cultivar Delite até 90% inferiores para a cv. Bluebelle, indicando que a grande 

concentração de compostos fenólicos está presente na casca do mirtilo. Os teores 

de compostos fenólicos totais no fruto inteiro variaram entre 612,61-876,53 mg 

GAE.100g-1, sendo “Powderblue” e “Bluebelle” as cultivares que apresentaram os 

maiores teores destes compostos. Estes resultados são semelhantes aos 

encontrados por Carlson (2003), que ao trabalhar com sete diferentes cultivares de 

mirtilo, constatou que os maiores teores de fenóis totais foram encontrados na cv. 

Powderblue. Diferenças na concentração de compostos fenólicos são normais em 

cultivares da mesma fruta, o que é suportado por Malacrida e Motta (2005), os quais 

constataram que a variedade de uva utilizada no processamento de suco pode ser 

uma causa de variação nos teores de compostos fenólicos neste produto. 

Ao comparar os valores de fenóis totais das cultivares de mirtilo com o 

trabalho de Jacques et al. (2009) e Moyer et al. (2002) observa-se semelhança em 

ambos. Moyer et al. (2002) analisando pequenas frutas de 107 genótipos de 

Vaccinium, Rubus  e Ribes encontraram teores de 870 + 20 mg GAE.100g-1 para 

uma cultivar nativa originária da Flórida e Geórgia, pertencente ao grupo Rabbiteye. 

O resultado é muito similar ao encontrado para cultivar Bluebelle, que também é 

originária da Geórgia (RASEIRA; ANTUNES, 2004), e para a cv. Powderblue, 

pertencente ao mesmo grupo. Também foi encontrado para uma cultivar do grupo 

Highbush teores de fenóis semelhantes com o da cultivar Clímax (612,61 mg 

GAE.100g-1). No trabalho de Jacques et al. (2009), os quais analisaram diversas 
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frutas, incluindo o mirtilo, amora-preta, butiá, nêspera e pitanga das variedades 

laranja, roxa e vermelha, foram encontrados teores de 816,9 mg GAE.100g-1 para o 

mirtilo da cultivar Powderblue e de 750,5 mg GAE.100g-1 para a cv.Delite, ambas da 

safra de 2006/2007. Os mesmos autores constataram que dentre as frutas 

avaliadas, o maior conteúdo de compostos fenólicos foi observado no mirtilo, o qual 

também apresentou os maiores conteúdos de antocianinas totais.  

Analisando-se também o coeficiente de correlação de Pearson, os 

compostos fenólicos totais apresentaram uma correlação fortemente positiva (0,7) 

com acidez titulável, assim como ácido elágico, mirecitina e malvidina, 0,73; 0,70; 

0,72, respectivamente. Como estes compostos foram encontrados em maiores 

quantidades na casca (tab.12 e 13), isto ajuda a explicar o porque da casca do fruto 

apresentar maiores valores de acidez titulável. 

Os teores de antocianinas totais variaram de 70,2 mg CYD-3-G.100g-1 na 

cultivar Bluebelle a 217,55 mg CYD-3-G.100g-1 para  a cv. Clímax, que foi a única a 

apresentar diferença significativa das demais cultivares. Estes teores foram 

inferiores aos encontrados por Su e Chien (2007), que ao avaliarem mirtilo do grupo 

Rabbiteye, encontraram teores de antocianinas de 363 + 6,7  mg CYD-3-G.100g-1. 

No entanto, quando comparado o teor de antocianinas da cultivar Clímax (217,55 mg 

CYD-3-G.100g-1) com os valores encontrados para a cultivar Bluegem (242 mg CYD-

3-G.100g-1), pertencente ao mesmo grupo (Rabbiteye), por Moyer et al.(2002), 

percebe-se grande semelhança. Esta similaridade, se estende a comparação da 

relação ACY/PHE, pois os autores relatam que o teor de antocianinas da cv.  

“Bluegem” representa 34,0% dos seus compostos fenólicos totais, enquanto na cv. 

“Clímax” representam 35,5%.  

A casca do fruto apresentou os maiores teores de antocianinas em todas as 

cultivares, resultado esperado, pois ao analisar a Fig.11, percebe-se que o mirtilo 

apresenta a casca com coloração bem acentuada e a polpa clara.  
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Figura 11 – Corte tranversal do fruto do mirtilo 
 Fonte: Riihinem et al. (2008) 

 

As polpas de mirtilo não apresentaram diferenças significativas entre as 

cultivares. Riihinem et al. (2008), ao avaliaram os teores de fitoquímicos em 

diferentes partes de mirtilo, encontraram teores de 1,9 mg CYD-3-G.100g-1na polpa 

do fruto, semelhante aos valores encontrados para as cultivares Powderblue e 

Clímax. O teor que os autores encontraram na casca do fruto (622,3 mg CYD-3-

G.100g-1) foi superior aos encontrados neste trabalho (315,35-496,56 mg CYD-3-

G.100g-1). 

 

4.3 Conteúdo de taninos 
 

Taninos são compostos oriundos do metabolismo secundário de vegetais, 

presentes na maioria das plantas, os quais podem variar de concentração em função 

da idade e tamanho da planta, da parte coletada, da época ou, ainda, do local de 

coleta (MONTEIRO et al., 2005). 

A tab.10 apresenta os teores de taninos condensados, hidrolisados e totais 

nas diferentes partes das cultivares de mirtilo do grupo Rabbiteye. 

 

Tabela 10 - Teor de taninos condensados, hidrolisados e totais em casca, polpa e 
fruto inteiro de cultivares de mirtilo.  

 

Cultivar 

Partes do fruto 
Casca Polpa Inteiro 

Taninos condensados (mg CAE.100g-1) 
Woodard 623,94 aA1/ 2,97 aC 85,57 bB 
Powderblue 523,38 bA 3,02 aC 194,37 aB 
Bluebelle 182,10 eA 4,92 aC 70,71 bB 
Briteblue  432,75 cA 4,29 aC 71,62 bB 
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Clímax 262,16 dA 0,93 aB 37,53 bB 
Delite 329,50 dA 7,44 aB 44,69 bB 

Taninos hidrolisados (mg GAE.100g-1) 
Woodard 6,16 aA 0,30 aC 1,47 abB 
Powderblue 0,99 dA 0,12 aA 0,92 abA 
Bluebelle 0,50 dA 0,10 aA 0,45 bA 
Briteblue  3,80 bA 0,30 aB 1,19 abB 
Clímax 2,40 cA 0,26 aB 1,60 aA 
Delite 3,04 bcA 0,20 aC 1,12 abB 

Taninos totais (mg.100g-1) 
Woodard 630,10 aA 3,27 aC 87,05 bB 
Powderblue 524,37 bA 3,13 aC 195,30 aB 
Bluebelle 182,60 eA 5,02 aC 71,16 bB 
Briteblue  436,55 cA 4,59 aC 72,82 bB 
Clímax 264,56 dA 1,20 aB 39,12 bB 
Delite 332,54 dA 7,64 aB 45,80 bB 
1/Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferem 
entre si pelo teste de Tukey (p≤0,05). 
CAE=equivalente de catequina; GAE=equivalente de ácido gálico. 

 

Dentre as cultivares analisadas, “Powderblue” apresentou os maiores teores 

de taninos totais, diferindo significativamente das demais. Os teores de taninos totais 

no fruto inteiro representam de 6 a 22% do teor de fenóis totais nos mesmo. Para 

todas as cultivares avaliadas, os maiores teores de taninos (condensados, 

hidrolisados e totais) estão presentes na casca, sendo em média 140 vezes maior o 

teor de taninos condensados na casca do que na polpa. Para os taninos totais, a 

média é de 120 vezes superior os teores na casca, e para taninos hidrolisados esta 

média fica em torno de 12 vezes superior os teores de taninos na casca, quando 

comparada com a polpa. Apenas a polpa dos frutos não apresentou diferenças 

significativas no teor de taninos (condensados, hidrolisados e totais), entre as 

diferentes cultivares analisadas.  

Quando comparado os teores de taninos condensados com os teores 

encontrados por Yi et al. (2006), percebe-se grande semelhança, estes autores 

trabalharam com duas das cultivares de mirtilo analisadas neste trabalhado, a cv. 

Powderblue e a cv. Briteblue, e encontraram teores de taninos condensados de 86,9 

e 87,9 mg CAE.100g-1, respectivamente. 

As cultivares de mirtilo apresentaram em média um teor de taninos 

condensados 90 vezes superior que o teor de taninos hidrolisados. Sensorialmente 
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este é um fator positivo, pois os taninos condensados possuem menor capacidade 

de complexação com proteínas do que os taninos hidrolisados, resultando em menor 

adstringência. 

4.4 Conteúdo de carotenóides totais 
 

Os teores de carotenóide totais encontrados nos frutos encontram-se na tab. 

11. 

Tabela 11 - Teor de carotenóides totais em casca, polpa e fruto inteiro de cultivares 
de mirtilo.  

 

Cultivar 

Partes do fruto 
Casca Polpa Inteiro 

Carotenóides totais (µg de β-caroteno.g-1 fruta fresca) 
Woodard 6,25 cA1/ 0,55 aB 0,66 aB 
Powderblue 7,57 cA 0,47 aB 0,55 aB 
Bluebelle 14,71 bA 0,41 aB 0,60 aB 
Briteblue  28,38 aA 0,46 aB 0,34 aB 
Clímax 6,47 cA 0,65 aB 0,16 aB 
Delite 3,80 dA 0,30 aB 0,30 aB 
1/Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não 
diferem entre si pelo teste de Tukey (p≤0,05). 
 

Não houve diferença significativa nos teores de carotenóides totais entre a 

polpa e o fruto inteiro das cultivares analisadas, no entanto, no teor de carotenóides 

presentes na casca, as cultivares diferiram entre si, sendo “Briteblue” a cultivar que 

apresentou os maiores teores (28,38 µg de β-caroteno.g-1) e “Delite” a cultivar que 

apresentou os menores teores (3,8 µg de β-caroteno.g-1). A maior presença de 

carotenóides na casca dos frutos tem sido documentada em vários estudos com 

cajá, mandarina e melão (Rodriguez-Amaya, 2001), pois da mesma maneira que os 

compostos fenólicos, os carotenóides possuem ação fitoprotetora. 

Pelos teores de carotenóides totais presentes no mirtilo, percebe-se que 

este fruto é pobre neste pigmento (0,16-0,66 µg de β-caroteno.g-1), o que suporta 

dados expostos por Jacques et al. (2009), que ao analisarem diversas frutas 

constataram que o mirtilo foi a que apresentou os menores teores de carotenóides 

(1,4 µg de β-caroteno.g-1 fruta fresca). Segundo Lima et al. (2002), frutos cujos 

principais compostos presentes pertencem à classe das antocianinas, o conteúdo de 

carotenóides reduz-se durante o amadurecimento, em decorrência disto, frutos como 
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o mirtilo, possuem pequenas quantidades de carotenóides.  No entanto, na casca de 

cultivares como Briteblue e Bluebelle, os teores existentes são consideráveis, 

podendo ser comparados com frutos como butiá (28 µg de β-caroteno.g-1 fruta 

fresca) e nêspera (24 µg de β-caroteno.g-1 fruta fresca) (JACQUES et al., 2009), que 

apresentam os carotenóides como seus pigmentos majoritários. 

 

4.5 Conteúdo individual de ácidos fenólicos, flavonóis e flavanóis 
 

Segundo Skrede e Wrolstad (2002), a cromatografia líquida de alta eficiência 

é o método utilizado para a detecção, identificação e quantificação de flavonóides, 

ácidos fenólicos e seus derivados. Neste método, a amostra é aplicada e eluída 

através da coluna cromatográfica, sob condições específicas, designadas para uma 

separação e resolução eficientes. Por comparação com substâncias conhecidas, 

misturadas a amostra (padrão interno) ou analisadas em uma corrida separada 

(padrão externo), as análises podem ser feitas quantitativamente.  

Existem inúmeros sistemas cromatográficos publicados para a separação de 

flavonóides e ácidos fenólicos. Os principais métodos cromatográficos utilizam a 

cromatografia de fase reversa, com coluna C18 equipada com uma pré-coluna 

correspondente (SKREDE; WROLSTAD, 2002). 

A Fig.12 mostra um cromatograma típico de separação dos ácidos fenólicos, 

flavanóis e flavonóis presentes em cultivares de mirtilo. 
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Pelo cromatograma obtido na separação cromatográfica nesse estudo 

(Fig.12), observam-se a presença de 14 picos, os quais são representativos de 

ácidos fenólicos e flavonóis, presentes nas cultivares de mirtilo analisadas. A cultivar 

“Powderblue” foi a única que não apresentou o ácido cafeico e nas cvs. “Woodard” e 

“Bluebelle” não foi identificado o ácido elágico. Dentre os picos encontrados foram 

identificados dez compostos com auxílio de padrões cromatográficos, não sendo 

encontrado nas cultivares algum pico que coincidisse com o tempo de retenção do 

padrão cromatográfico de epicatequina. Os demais picos não puderam ser 

identificados por falta de padrões específicos. 

Os teores de ácidos fenólicos, flavanóis e flavonóis presentes nas diferentes 

partes do mirtilo encontram-se na tab.12.  
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Figura 12 - Cromatograma típico da separação de ácidos fenólicos, flavonóis e 
flavanóis em mirtilo (Vaccinium ashei Reade) via HPLC, com coluna 
de fase reversa C18 e detector UV a 280 nm e um gradiente de 
eluição com solução aquosa de ácido acético (99:1 v/v) e metanol. 
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Tabela 12 - Teor de fenóis individuais em casca, polpa e fruto inteiro de cultivares de 
mirtilo 

 

Cultivar 

Partes do fruto 
Casca Polpa Inteiro 

Ácido p-cumárico (mg.100g-1) 
Woodard 36,03 cA 0,00 fC 1,58 fB 
Powderblue 50,54 bA 0,09 eC 5,10 cB 
Bluebelle 26,18 dA 1,35 bC 8,15 bB 
Briteblue  63,13 aA 8,07 aC 16,80 aB 
Clímax 19,46 eA 0,89 cC 3,88 dB 
Delite 6,98 fA 0,48 dC 2,33 eB 

Ácido cafeico (mg.100g-1) 
Woodard 3,13 dA 0,14 eC 1,23 eB 
Powderblue 0,00 fA 0,00 fA 0,00 fA 
Bluebelle 77,95 aA 41,80 aC 68,20 aB 
Briteblue  7,75 cA 0,92 dC 4,71 cB 
Clímax 0,97 eC 28,95 bA 7,67 bB 
Delite 7,88 bA 1,42 cC 3,76 dB 

Ácido gálico (mg.100g-1) 
Woodard 42,75 dC 121,67 cA 86,69 bB 
Powderblue 178,53 aC 398,67 aA 294,09 aB 
Bluebelle 62,66 bB 120,92 dA 60,47 dC 
Briteblue  3,23 fC 89,10 fA 58,25 fB 
Clímax 12,37 eC 104,98 eA 58,72 eB 
Delite 45,04 cC 141,45 bA 75,02 cB 

Ácido p-hidroxibenzóico (mg.100g-1) 
Woodard 0,17 eA 0,17 eA 0,00 fB 
Powderblue 1,77 cC 258,27 aA 135,15 aB 
Bluebelle 3,66 aA 1,00 dC 2,21 cB 
Briteblue  3,23 abA 1,21 fC 1,87 dB 
Clímax 0,83 dA 0,00 eC 0,03 eB 
Delite 2,98 bC 45,50 bA 23,69 bB 

Ácido elágico (mg.100g-1) 
Woodard 0,00 eA 0,00 cC 0,00 dB 
Powderblue 25,40 cA 1,59 bC 7,63 bB 
Bluebelle 0,00 eA 0,00 cC 0,00 dB 
Briteblue  45,30 bA 13,04 aC 18,83 aB 
Clímax 6,30 dA 1,25 bC 2,72 cB 
Delite 48,30 aA 0,00 cC 7,11 bB 

Ácido ferúlico (mg.100g-1) 
Woodard 21,93 cA 0,89 cC 8,89 dB 
Powderblue 2,11 eA 0,29 eC 0,48 fB 
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Bluebelle 21,33 cA 0,55 dC 11,02 bB 
Briteblue  81,82 aA 8,05 aC 12,46 aB 
Clímax 26,45 bA 0,54 dC 9,81 cB 
Delite 5,43 dA 1,56 bC 3,56 eB 

Mirecitina (mg.100g-1) 
Woodard 287,49 dA 60,44 bC 138,51 bB 
Powderblue 469,22 aA 0,93 fC 81,75 eB 
Bluebelle 350,27 cA 3,27 eC 108,38 cB 
Briteblue  442,43 bA 99,60 aC 148,27 aB 
Clímax 112,90 fA 11,00 dC 36,01 fB 
Delite 157,11 eA 17,07 cC 87,11 dB 

Quercetina (mg.100g-1) 
Woodard 35,89 eA 9,91 bC 26,93 bB 
Powderblue 52,22 cA 0,00 eC 7,04 fB 
Bluebelle 114,34 aA 7,49 cC 56,29 aB 
Briteblue  58,07 bA 10,67 aC 19,18 cB 
Clímax 39,40 dA 2,23 dC 15,67 dB 
Delite 52,59 cA 0,00 eC 11,62 eB 

Campferol (mg.100g-1) 
Woodard 53,21 eA 19,77 bC 32,33 dB 
Powderblue 87,19 cA 19,31 bC 40,83 cB 
Bluebelle 114,72 bA 9,03 cC 62,51 bB 
Briteblue  151,03 aA 57,82 aC 71,46 aB 
Clímax 9,43 fA 4,14 dC 6,24 fB 
Delite 77,33 dA 0,00 eC 15,96 eB 

Catequina (mg.100g-1) 
Woodard 2,77 bA 0,23 aC 1,26 cB 
Powderblue 7,45 aA 0,00 bC 2,59 aB 
Bluebelle 0,22 dA 0,00 bC 0,13 dB 
Briteblue  2,49 cA 0,00 bC 1,32 bB 
Clímax 0,03 fA 0,00 bB 0,00 eB 
Delite 0,15 eA 0,00 bB 0,00 eB 

Total (mg.100g-1) 
Woodard 483,37 dA 213,22 cC 297,42 dB 
Powderblue 874,44 aA 679,16 aB 574,66 aC 
Bluebelle 771,32 cA 185,38 dC 377,35 bB 
Briteblue  858,51 bA 288,48 bC 353,14 cB 
Clímax 228,14 fA 153,98 dB 140,76 fC 
Delite 403,80 eA 207,48 cC 230,14 eB 
1/Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não 
diferem entre si pelo teste de Tukey (p≤0,05). 
 

A soma do conteúdo dos ácidos fenólicos, flavonóis e flavanóis encontrados 

no mirtilo através da análise cromatográfica perfazem cerca de 35 a 75% do total de 
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compostos fenólicos presentes nas mesmas cultivares de mirtilo, quantificadas 

através do método espectrofotométrico (tab.9 e 12). Esta disparidade de resultados 

ocorre pela diferença de metodologias, pois na determinação do conteúdo total de 

fenóis são quantificadas todas as substâncias que possuem ao menos um anel 

fenólico, inclusive as antocianinas, enquanto que no método por cromatografia 

líquida são quantificados apenas os compostos que coincidiram seus tempos de 

retenção com o de padrões adquiridos (representados na tab.12). 

Os ácidos fenólicos mais comumente encontrados em pequenas frutas são 

os ácidos cinâmicos e benzóicos. Os ácidos cinâmicos frequentemente encontrados 

são o ácido cafeico, p-cumárico e o ferúlico, e os ácidos benzóicos mais comuns em 

pequenas frutas são p-hidroxibenzóico, ácido gálico e elágico, sendo o último mais 

encontrado em membros da família Rosaceae, especificamente, morango, 

framboesa e amora (SKREDE; WROLSTAD, 2002). 

O ácido gálico foi o principal ácido fenólico encontrado no mirtilo, atingindo 

50% do total de compostos fenólicos encontrados na cultivar Powderblue, sendo que 

sua presença é principalmente detectada na polpa dos frutos. Na casca este ácido 

fenólico representa de 0,5-20% do total de compostos fenólicos. O flavonol 

majoritário encontrado no mirtilo foi a mirecitina, que ao contrário do ácido gálico, é 

encontrado principalmente na casca dos frutos, representando cerca de 40-60% dos 

compostos, enquanto que na polpa seus teores variaram de 0,1-35%. Este 

resultado, é semelhante ao encontrado por Riihinen et al. (2008), os quais 

trabalharam com diferentes partes de mirtilo e constataram que a mirecitina estava 

presente apenas na casca do fruto. Quanto aos flavanóis analisados, a epicatequina 

não foi encontrada nas cultivares analisadas. A catequina representou no máximo 

1% dos compostos fenólicos totais, não sendo encontrada em muitas das cultivares. 

Houve uma marcante diferença na constituição de compostos fenólicos entre 

as diferentes partes dos frutos, o que foi constatado também por Riihinen et 

al.(2008), assim como a presença da mirecitina e quercetina principalmente na 

casca dos frutos. Os mesmos autores encontraram teores de 53,1 mg.100g-1 fruta 

fresca, o que condiz com os teores de quercetina encontrados no presente estudo 

(56,3 mg.100g-1 fruta fresca “Bluebelle”), e constataram também que a radiação 

solar aumenta o conteúdo de quercetina e campferol em folhas de “Bilberry”, que é o 

mirtilo nativo europeu, o que sugere que estes compostos sejam fotoprotetores. 

Deste modo, explica-se a presença dos flavonóis principalmente na casca de todas 
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as cultivares de mirtilo do presente trabalho. Os ácidos hidroxicinâmicos foram 

encontrados em todas as partes de “Bilberry” e do mirtilo Highbush, assim como nos 

mirtilos analisados neste trabalho, suportando sua ação na defesa contra 

fitopatógenos e outros fatores de estresse como ferimentos, radiação solar e baixas 

temperaturas . 

4.6 Conteúdo de antocianinas e antocianidinas individuais 

 

Existe uma ampla variação no número e tipo de antocianinas e 

antocianidinas individuais encontradas em pequenas frutas. Neste estudo foram 

identificados quatro tipos de antocianinas e antocianidinas (Fig.13).  

 

 

 

 

 

A separação cromatográfica via cromatografia líquida de alta eficiência 

(CLAE), das antocianidinas Pelargonidina e Malvidina foi eficiente, apresentando os 

picos bem definidos. No entanto, não foi possível a separação completa das 

antocianinas, Keracinina e Kuromanina, pois estas por serem muito similares, 

diferindo apenas no açúcar glicosilado na antocianina, cianidina-3-rutinosídeo e 
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Figura 13 - Cromatograma típico da separação de antocianinas e antocianidinas em mirtilo 

via HPLC, com coluna de fase reversa C18 e detector UV a 520 nm, usando 

um gradiente de solução aquosa de ácido acético (98:2 v/v), metanol e

acetonitrila. 
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cianidina-3-glicosídeo, respectivamente, apresentaram tempos de retenção muito 

similares, tornando possível apenas uma separação parcial. 

Os teores de antocianinas e antocianidinas presentes no mirtilo estão 

representados na tab.13. 

Tabela 13 - Teor de antocianinas individuais em casca, polpa e fruto inteiro de 
cultivares de mirtilo.  

 

Cultivar 

Partes do fruto 
Casca Polpa Inteiro 

Pelargonidina (mg.100g-1) 
Woodard 100,00 fA1/ 8,87 aB 100,00 bA 
Powderblue 198,82 dA 0,00 cC 97,26 cB 
Bluebelle 410,26 bA 7,69 aC 85,23 dB 
Briteblue  407,81 cA 8,93 aC 78,42 fB 
Clímax 481,31 aA 2,22 bC 117,43 aB 
Delite 156,46 eA 4,80 bC 83,76 eB 

Keracinina (mg.100g-1) 
Woodard 0,00 eA 0,00 bA 0,00 eA 
Powderblue 32,84 cA 0,00 bC 17,72 dB 
Bluebelle 93,33 aA 0,00 bC 20,62 aB 
Briteblue  72,67 bA 0,00 bC 19,50 bB 
Clímax 0,00 eA 0,00 bA 0,00 eA 
Delite 25,46 dA 0,07 aC 18,97 cB 

Kuromanina (mg.100g-1) 
Woodard 167,48 bA 4,81 aC 57,25 aB 
Powderblue 68,44 eA 0,00 bC 39,63 cB 
Bluebelle 103,08 cA 0,00 bC 21,54 fB 
Briteblue  81,25 dA 4,67 aC 27,68 eB 
Clímax 201,08 aA 0,11 bC 56,25 bB 
Delite 30,63 fA 6,13 aC 28,93 dB 

Malvidina (mg.100g-1) 
Woodard 201,31 aA 5,34 bC 86,46 aB 
Powderblue 95,97 fA 0,00 cC 38,03 fB 
Bluebelle 165,44 bA 0,00 cC 63,08 dB 
Briteblue  151,27 cA 6,87 bC 75,43 bB 
Clímax 126,31 dA 0,01 cC 50,06 eB 
Delite 102,58 eA 10,41 aC 74,10 cB 

Total (mg.100g-1) 
Woodard 468,79 dA 19,02 aC 243,71 aB 
Powderblue 396,07 eA 0,00 bC 192,61 eB 
Bluebelle 772,10 bA 7,69 bC 190,46 fB 
Briteblue  713,03 cA 20,47 aC 201,04 dB 
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Clímax 808,70 aA 2,34 bC 223,74 bB 
Delite 315,13 fA 21,40 aC 205,76 cB 
1/Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não 
diferem entre si pelo teste de Tukey (p≤0,05). 

Os teores de antocianinas totais variaram entre 190,46-243,71 mg.100g-1, 

sendo “Woodard” a cultivar com os teores mais elevados, conferindo com os valores 

encontrados por Moyer et al. (2002). Riihinen et al. (2008) encontraram teores de 

622,3 mg.100g-1 para a casca de mirtilo Highbush, resultado semelhante aos 

verificados neste trabalho que variaram de 315,13-808,70 mg.100g-1. No entanto no 

somatório das antocianinas encontradas por estes autores estavam presentes a 

delfinidina, petunidina, peonidina, cianidina e malvidina glicosídeos, enquanto no 

presente trabalho foram encontrados apenas os glicosídeos de cianidina e as 

agliconas pelargonidina e malvidina. 

A principal antocianidina presente no mirtilo foi a pelargonidina, 

representando em média 44,7; 48,5 e 61,5% do total de antocianinas e 

antocianidinas  presentes no mirtilo inteiro, casca e polpa, respectivamente, seguida 

pela malvidina. Quando comparado com os dados de Yi et al. (2006), os autores 

encontraram outras antocianidinas, delfinidina, cianidina, petunidina, peonidina e 

malvidina, nas cultivares Briteblue e Powderblue, sendo a principal a petunidina, 

seguida pela malvidina. 

Com relação as antocianinas presentes no mirtilo, a principal foi a 

Kuromanina (cianidina-3-glicosídeo); no entanto, os glicosídeos de delfinidina, 

malvidina e petunidina foram encontrados em maiores quantidades que cianidina-3-

glicosídeo em mirtilo cvs. Briteblue e Powderblue analisados por Yi et al. (2006). 

Todas as antocianidinas e antocianinas foram encontradas em maiores 

quantidades na casca do que na polpa de todas cultivares analisadas, sendo que 

Keracinina por exemplo, foi detectada apenas na polpa da cultivar Delite, ainda 

assim, em quantidades muito pequenas (0,07 mg.100g-1 fruta fresca). A cultivar 

Powder blue não apresentou nenhuma antocianina ou antocianidina na sua polpa. 

4.7 Conteúdo de carotenóides individuais 
 

Na separação cromatográfica de carotenóides observou-se a presença de 

seis picos (Fig. 14), onde foi possível a identificação de quatro picos, através da 

utilização de padrões cromatográficos, incluindo o β-caroteno, Licopeno, β-
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criptoxantina e Luteína+Zeaxantina (tab.14). Não foi possível a separação dos 

isômeros geométricos de carotenóides apolares, Luteína e Zeaxantina, os quais não 

apresentaram boa resolução em colunas monoméricas C18, concordando com 

citações da literatura que enfatizam a necessidade de colunas C30 (poliméricas) para 

que haja separação destes compostos. 

 

 

 

 

 

Pode-se observar no cromatograma que o segundo pico não foi identificado, 

devido à falta de padrões específicos que coincidissem com o tempo de retenção 

deste composto. Este pico não foi encontrado apenas na cultivar Powderblue, sendo 

que nas demais cultivares , o pico apresentou uma resposta ainda maior na polpa.  

 

Tabela 14 - Teor de carotenóides individuais em casca, polpa e fruto inteiro de 
cultivares de mirtilo.  

 

Cultivar 

Partes do fruto 
Casca Polpa Inteiro 

Luteína+zeaxantina (µg.g-1) 
Woodard 0,60 aA1/ 0,02 aC 0,05 bB 
Powderblue 0,23 dA 0,00 bC 0,01 dB 
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Figura 14 - Cromatograma típico da separação de carotenóides em mirtilo 
(Vaccinium ashei Reade) via HPLC, com coluna de fase reversa C18

e detector UV a 480nm, tendo como fase móvel um gradiente com 
metanol, acetonitrila e acetato de etila. 
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Bluebelle 0,37 cA 0,02 aB 0,01 dC 
Briteblue  0,50 bA 0,02 aB 0,02 cB 
Clímax 0,12 fA 0,00 bC 0,06 aB 
Delite 0,22 eA 0,00 bC 0,01 dB 

β-criptoxantina (µg.g-1) 
Woodard 19,38 aA 11,10 aB 3,64 aC 
Powderblue 0,91 fC 4,83 dA 2,17 dB 
Bluebelle 18,35 bA 10,46 bB 2,45 cC 
Briteblue  5,01 dA 2,56 eB 0,56 eC 
Clímax 0,95 eB 2,24 fA 0,24 fC 
Delite 12,03 cA 7,92 cB 2,63 bC 

Licopeno (µg.g-1) 
Woodard 0,11 cA 0,02 cB 0,01 aC 
Powderblue 0,00 dC 0,05 aA 0,01 aB 
Bluebelle 0,12 bA 0,03 bB 0,01 aC 
Briteblue  0,13 aA 0,00 dC 0,01 aB 
Clímax 0,00 dA 0,00 dA 0,00 bA 
Delite 0,00 dA 0,00 dA 0,00 bA 

β-caroteno (µg.g-1) 
Woodard 0,12 cA 0,00 aB 0,00 bB 
Powderblue 0,23 aA 0,00 aC 0,01 aB 
Bluebelle 0,12 cA 0,00 aB 0,00 bB 
Briteblue  0,13 bA 0,00 aB 0,00 bB 
Clímax 0,11 dA 0,00 aB 0,00 bB 
Delite 0,12 cA 0,00 aB 0,00 bB 

Total (µg.g-1) 
Woodard 20,22 aA 11,14 aB 3,70 aC 
Powderblue 1,36 eC 4,88 dA 2,21 dB 
Bluebelle 18,96 bA 10,51 bB 2,48 cC 
Briteblue  5,76 dA 2,58 eB 0,60 eC 
Clímax 1,19 fB 2,24 fA 0,30 fC 
Delite 12,39 cA 7,92 cB 2,64 bC 
1/Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não 
diferem entre si pelo teste de Tukey (p≤0,05). 
 

O teor total de carotenóides foi obtido através do somatório de 

Luteína+Zeaxantina, β-criptoxantina, Licopeno e β-caroteno, o qual variou de 0,3-3,7 

µg.g-1, diferindo significativamente entre todas as cultivares. Estes resultados estão 

de acordo com os encontrados por Marinova e Ribarova (2007), os quais 

trabalharam com seis espécies de pequenas frutas e encontraram teores de 2,9 

µg.g-1 de carotenóides para o mirtilo. Os mesmos autores não detectaram Licopeno 

no mirtilo analisado (Vaccinium myrtillus), assim como nas cultivares Clímax e Delite, 
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as demais cultivares analisadas neste trabalho apresentaram teores muito pequenos 

(0,01 µg.g-1). 

Dentre os carotenóides analisados, o principal foi β-criptoxantina. O β-

caroteno foi encontrado apenas na casca dos frutos; a Luteína e a β-criptoxantina 

também foram encontradas majoritariamente na casca dos frutos, com exceção das 

cultivares Powderblue e Clímax, que apresentaram maiores teores de β-

criptoxantina na polpa. 

   

4.8 Conteúdo de tocoferóis 

 

Na separação cromatográfica foram observados três picos distintos (Fig.15), 

correspondentes aos componentes dos tocoferóis. Pela comparação com os 

padrões, identificou-se o δ-, γ- e α- tocoferol, correspondentes aos picos 1, 2 e 3 

respectivamente. No entanto, nas condições realizadas neste estudo (coluna de fase 

reversa) o β-tocoferol não se separou de seu isômero, o γ-tocoferol, e portanto, o 

pico 2 corresponde ao conteúdo do (γ+β)–tocoferol. Observa-se ainda que o método 

foi satisfatório para a separação e identificação dos três picos, correspondentes aos 

tocoferóis presentes na amostra, apresentado picos assimétricos e sem interferentes 

que poderiam falsear o resultado. 

 

 Minutes

5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0

Volts

0

50

100

150

200

250

300

350

Volts

0

50

100

150

200

250

300

350

   
   

   
   

  

  

 
  

  
    

 
  

  

 

  

δ-tocoferol 

γ+β-tocoferol 

α-tocoferol 

Figura 15 - Cromatograma típico da separação de tocoferóis via HPLC com coluna 
de fase reversa e detector de fluorescência, 290nm de excitação e 330 
nm de emissão, usando como fase móvel, um gradiente com metanol, 
acetonitrila e isopropanol. 
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O teor de tocoferóis totais (somatório de alfa, beta, gama e delta) nas 

cultivares e partes do mirtilo analisadas foi estatisticamente diferente em todas 

as amostras (tab.15), sendo “Woodard” a cultivar que apresentou os maiores 

teores de tocoferóis no fruto inteiro e a cv. Clímax a que apresentou os 

menores valores, 0,56 mg.100g-1 e 0,12 mg.100g-1, respectivamente .  

A casca do mirtilo apresentou a maior quantidade de tocoferóis totais 

dentre as partes analisadas, seus teores variaram entre 9,5 vezes superiores 

que a polpa para a cultivar Delite e 59 vezes superior na cultivar Briteblue. 

 

Tabela 15 - Teor de tocoferol (alfa, delta, gama+beta e total) em casca, polpa e fruto 
inteiro de cultivares de mirtilo. 

 Cultivar  Partes do Fruto  

Casca Polpa Inteiro 
 α-tocoferol (mg.100g-1) 

Woodard 3,83 a A 1/ 0,22 b C 0,31 a B 
Powderblue 
Bluebelle 

1,36 f A 
1,96 d A 

0,05 d C 
0,10 c C 

0,09 e B 
0,13 d B 

Briteblue 2,76 b A 0,00 e C 0,25 b B 
Clímax 1,43 e A 0,09 c C 0,09 e B 
Delite 2,40 c A 0,23 a C 0,23 c B 

 δ-tocoferol (mg.100g-1) 
Woodard 0,95 c A 0,09 a B 0,07 a C 
Powderblue 
Bluebelle 

0,45 d A 
0,00 e A 

0,00 c C 
0,00 c A 

0,02 c B 
0,00 d A 

Briteblue 2,00 a A 0,00 c B 0,00 d B 
Clímax 0,48 d A 0,00 c B 0,00 dB 
Delite 0,96 b A 0,04 b C 0,05 b B 

 (γ+β)-tocoferol (mg.100g-1) 
Woodard 1,67 a A 0,22 a B 0,17 b C 
Powderblue 
Bluebelle 

0,91 d A 
0,49 f A 

0,08 d B 
0,05 e C 

0,07 d C 
0,20 a B 

Briteblue 1,00 b A 0,09 d C 0,10 c B 
Clímax 0,48 f A 0,14 c B 0,02 e C 
Delite 0,96 b A 0,18 b B 0,10 c C 

 Total (mg.100g-1) 
Woodard 6,46 a A 0,52 a C 0,56 a B 
Powderblue 
Bluebelle 

2,72 d A 
2,45 e A 

0,14 d C 
0,14 d C 

0,19 e B 
0,33 d B 

Briteblue 5,76 b A 0,10 e C 0,35 c B 
Clímax 2,38 f A 0,23 c B 0,12 f C 
Delite 4,33 c A 0,45 b B 0,38 b C 

1/ Média seguidas pela mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferem 
entre si pelo Teste de Tukey (p≤0,05). 
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São escassos na literatura os teores de tocoferóis encontrados em 

frutas. Chim (2008), trabalhando com três cultivares de amora-preta encontrou 

valores variando de 0,168-0,537mg.100g-1, os quais são similares aos valores 

encontrados para as seis cultivares de mirtilo deste estudo (0,12-0,56mg.100g-

1). No entanto, quando comparado com frutos de mirtilo analisados por Chun et 

al. (2006), os teores de tocoferóis nas cultivares utilizadas neste estudo foram 

de 46 a 89% inferiores, podendo esta diferença estar relacionada ao tipo de 

cultivar, ano, clima ou diferenças no cultivo. 

Kim et al. (2007), relatam teores de 0,08 mg.100g-1 de α-tocoferol em 

uva, o qual é semelhante ao encontrado neste estudo para as cultivares Clímax 

e Powderblue (0,09 mg.100g-1 para ambas). No entanto, estas foram as 

cultivares que apresentaram os menores teores de α-tocoferol, sendo 

“Woodard” o fruto com os maiores teores, tanto no fruto inteiro quanto na 

casca. Com relação ao δ-tocoferol, a cv. Bluebelle apresentou ausência deste 

composto na casca, e na polpa, sendo este tocoferol encontrado apenas na cv.  

Woodard e na “Delite”. 

Os teores de γ-tocoferol encontrados nas cascas podem ser 

comparados com fontes ricas em tocoferóis, como o azeite de oliva, que 

segundo Zambiazi (1997), apresenta teores de 1,2-1,6mg de γ-tocoferol.100g-

1azeite; no entanto, o mesmo autor constata que o total de tocoferóis no azeite 

de oliva pode chegar a 253mg de tocoferóis.100g-1amostra.  

   

4.9 Conteúdo de vitamina C 
 

Existem muitos métodos cromatográficos empregados para a separação de 

ácido L-ascórbico (AA) e ácido dehidro-L-ascórbico (DHA), sendo a cromatografia 

líquida de alta eficiência de fase reversa, usando coluna octadecil (C18) uma das 

comumente empregada (DEUTSCH, 2000).   

O método de extração e de quantificação de vitamina C em frutos utilizado 

neste estudo apresentou boa reprodutibilidade dos resultados (Fig.16). O processo 

de extração da vitamina C dos frutos mostrou-se relativamente simples, e a 

separação cromatográfica, utilizando coluna octadecil, apresentou o pico que 

representa o ácido L-ascórbico bem definido. 
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Há poucas décadas, o DHA era tido como um produto da oxidação do AA e 

não como uma molécula com sua importância química e características biológicas. 

Embora ambas as moléculas tenham atividade antiescorbútica quando ingeridas 

oralmente, o DHA possui outras propriedades que o distinguem do AA. Como 

exemplo, o DHA é mais reativo e menos instável em solução que o AA. Além disso, 

o DHA pode ser reduzido a AA ou rapidamente hidrolisado e oxidado, atuando tanto 

como um agente oxidante quanto redutor (DEUTSCH, 2000). 

Os teores de ácido L-ascórbico encontrados nos frutos estão representados 

na tabela 16. 

 
Tabela 16 - Teor de ácido L-ascórbico em casca, polpa e fruto inteiro de cultivares 

de mirtilo.  

 

Cultivar 

Partes do fruto 
Casca Polpa Inteiro 

Ácido L-ascórbico (mg.100g-1) 
Woodard 0,799 cA1/ 0,347 bC 0,612 bB 

 

Minutes 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

mAU 

-5

0

5

10

15

20

25
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Figura 16 - Cromatograma típico de separação do ácido L-ascórbico, via HPLC, 
com coluna de fase reversa e detector UV a 254nm, usando como 
fase móvel um gradiente de solução de água ultra pura: ácido acético 
(99,9:0,1 v/v) e metanol 
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Powderblue 0,898 abA 0,554 aC 0,727 aB 
Bluebelle 0,199 fA 0,150 cA 0,182 dA 
Briteblue  0,848 bcA 0,050 dC 0,150 dB 
Clímax 0,981 aA 0,479 aC 0,676 abB 
Delite 0,347 dA 0,375 bAB 0,431 cB 
1/Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não 
diferem entre si pelo teste de Tukey (p≤0,05). 

 

A casca apresentou os maiores conteúdos de ácido L-ascórbico para todas 

as cultivares, com exceção da cv. Bluebelle e cv. Delite, as quais não apresentaram 

diferenças significativas entre os teores de vitamina C na casca e na polpa. A cultivar 

Bluebelle foi a única que apresentou diferenças significativas no teor de ácido L-

ascórbico no fruto inteiro, quando comparada com as demais. 

Os teores de ácido L-ascórbico variaram entre 0,15-0,73 mg.100g-1, os quais 

são semelhantes aos encontrados por Chim (2008), para amora-preta, 0,73 

mg.100g-1 cv. Guarani e 0,70 mg.100g-1 cv. Brazos. No entanto, estes resultados 

diferem dos encontrados para o mirtilo; Nindo et al. (2007) relatam valores de 6,9 

mg.100g-1 e Atala et al. (2009) relatam conteúdos de 8 mg.100g-1 para o mirtilo e de 

6 mg.100g-1 para a amora. Os resultados desta análise indicam que nas cultivares 

analisadas de mirtilo, o conteúdo de vitamina C é pouco expressivo, apesar deste 

fruto ser considerado rico em compostos antioxidantes, o teor de  vitamina C não é 

representativo quando comparado com fitoquímicos como compostos fenólicos. Sun 

et al. (2002) também demonstraram que a contribuição da vitamina C na 

determinação da atividade antioxidante de onze frutos foi baixa, e afirmaram que a 

maior contribuição para a atividade antioxidante total de frutos se deve à 

composição de compostos fenólicos. 

 

4.10 Determinação de atividade antioxidante 
 

As estratégias mais aplicadas para realizar a medida in vitro da capacidade 

antioxidante total de um composto presente no alimento, consistem em determinar a 

atividade do antioxidante frente a substâncias cromógenas, as quais são capazes de 

formar radicais. A perda da cor durante a reação ocorre de forma proporcional a 

concentração do antioxidante. Diversos compostos cromógenos (ABTS, DPPH, 

DMPD e FRAP) são utilizados para determinar a capacidade dos compostos 
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fenólicos dos frutos de captar os radicais livres gerados, operando assim contra os 

efeitos prejudiciais dos processos oxidativos, causados por espécies reativas de 

oxigênio (KUSKOSKI et al., 2005). 

Os valores da atividade antioxidante de frutos de mirtilo na presença do 

composto cromógeno de natureza radical (DPPH), durante um tempo de reação de 

30 minutos e de 24 horas, estão apresentados na tab. 17.  

 

Tabela 17 - Atividade antioxidante em extratos de casca, polpa e fruto inteiro de 
cultivares de mirtilo Rabbiteye. 

 

Cultivar 

Partes do fruto 
Casca Polpa Inteiro 

TEAC (µmol TE.g-1 fruta fresca) 
DPPH (30 min) 

Woodard 2456,7 cA 1/ 211,8 bC 811,6 abB 
Powderblue 5223,9 aA 694,0 aC 1046,5 aB 
Bluebelle 4908,4 bA 210,8 bC 720,6 bB 
Briteblue  1028,6 dA 185,1 bC 707,3 bB 
Clímax 867,4 dA 311,2 bC 547,1 bB 
Delite 931,6 dA 232,6 bC 552,2 bB 

DPPH (24h) 
Woodard 4376,9 cA 239,8 bC 700,1 cdB 
Powderblue 6793,3 bA 1232,3 aC 1780,2 aB 
Bluebelle 7943,4 aA 447,2 bC 1216,2 bB 
Briteblue  1671,5 dA 405,2 bC 765,4 cdB 
Clímax 1399,4 dA 548,5 bB 892,7 bcB 
Delite 1393,1 dA 232,9 bB 446,7 dB 
TEAC= Capacidade antioxidante equivalente a Trolox; TE= equivalente Trolox 
1/Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não 
diferem entre si pelo teste de Tukey (p≤0,05). 
 

Assim como no teor de compostos fenólicos, carotenóides, tocoferóis e 

vitamina C, a casca dos frutos apresentou os maiores valores de atividade 

antioxidante em todas as cultivares avaliadas, tanto durante 30 minutos como 

durante 24 horas. Em ambos os tempos de reação com o radical livre DPPH a 

cultivar que apresentou os maiores valores de atividade antioxidante foi a 

“Powderblue”, sendo esta também a cultivar que apresentou os valores mais altos de 

atividade antioxidante, quando analisada por Carlson (2003) através do método de 

ORAC.  
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Na metodologia onde se utiliza DPPH como radical livre, os tempos de 

medida empregados são, em sua maioria, de 30 minutos. Portanto, no presente 

trabalho foram realizadas medidas da absorbância das amostras durante 30 minutos 

e 24 horas, com o objetivo de comprovar a influência do tempo de medida nos 

valores de atividade antioxidante, e constatou-se que os valores obtidos durante 24 

horas de reação foram mais elevados, aumentando de 0,2-119% na polpa do fruto. 

Os valores de atividade antioxidante durante 30 minutos de reação variaram 

de 552,2- 1046,5 µmol TE.g-1 de mirtilo inteiro, quando comparadas com Elisia et al. 

(2007) que encontraram 674 µmol TE.g-1de fruta fresca para a amora, as cultivares 

de mirtilo apresentam teores superiores, com exceção das cvs. Clímax e Delite. No 

trabalho realizado por Elisia et al. (2007) foi elaborado um extrato de amora 

enriquecido com antocianinas, para verificar a influência destas na atividade 

antioxidante, e encontraram um teor de 4885 µmol TE.g-1de extrato, teor esse que 

se assemelha ao encontrado para a casca do fruto da cultivar Bluebelle.  

Através dos coeficientes de correlação de Pearson expressos na tab.18, 

observa-se que a atividade antioxidante, tanto durante 30 minutos como durante 

24h, só apresentou correlação alta com as determinações de fenóis totais e de 

fenóis individuais, e dentre esta classe de compostos, mirecitina e quercetina, foram 

os únicos a apresentar forte correlação com a atividade antioxidante. As demais 

determinações apresentaram uma correlação moderada, com exceção de vitamina 

C, que apresentou uma correlação fraca, 0,30 e 0,28, para 30 min. e 24h de reação, 

respectivamente. 

Pelas citações na literatura, era esperado que as antocianinas 

apresentassem forte correlação com a atividade antioxidante, o que não aconteceu 

neste estudo. No entanto, Andriambeloson et al. (1998), constataram que a atividade 

antioxidante das antocianinas varia de acordo com a composição de suas agliconas, 

destacando que dentre as antocianidinas, a delfinidina, mas não a malvidina ou a 

cianidina, apresentou vasorelaxamento do endotélio da aorta, contribuindo assim, 

para uma melhor circulação sanguínea, evitando complicações como infarto do 

miocárdio, acidente vascular cerebral e aterosclerose.  
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Tabela 18 - Coeficientes de correlação de Pearson entre determinações analíticas em mirtilos Rabbiteye. 

 DPPH 30 min DPPH 24h 

Fenóis totais 0,74 0,74 

Antocianinas totais 0,66 0,67 

Carotenóides totais 0,44 0,47 

Taninos totais 0,61 0,61 

Fenóis individuais 0,75 0,76 

Antocianinas individuais 0,57 0,60 

Carotenóides individuais 0,40 0,45 

Tocoferóis 0,43 0,48 

p< 0,001 

 

Tabela 19 - Coeficientes de correlação de Pearson entre determinações analíticas em mirtilos Rabbiteye. 

 Antocianinas totais Carotenóides totais Taninos totais Fenóis Individuais Antocianinas 

individuais 

Tocoferóis 

Fenóis totais 0,89 0,69 0,85 0,72 0,83 0,78 

Antocianinas totais  0,73 0,78 0,57 0,95 0,76 

Carotenóides totais   0,59 0,68 0,76 0,72 

Taninos totais    0,64 0,66 0,89 

Fenóis individuais     0,53 0,56 

Antocianinas individuais      0,69 

p< 0,001 
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Através dos resultados da tab.19 percebe-se que ocorreram as correlações 

que eram esperadas, como fenóis totais com antocianinas e taninos totais e com 

fenóis e antocianinas individuais. O mesmo foi observado com todos os tocoferóis 

(α, δ e γ) e carotenóides totais e individuais (luteína, licopeno e β-caroteno), sendo a 

correlação entre luteína e α e γ- tocoferóis muito alta, acima de 0,90 (dado não 

mostrado). 

4.11 Avaliação instrumental da cor 
 

A cor é um parâmetro crítico de qualidade, e a sua determinação é muito útil 

para correlacionar com a concentração de pigmentos presentes no fruto. Métodos de 

quantificação de antocianinas totais e índices de cor vêm sendo estabelecidos e 

utilizados em aplicações de controle industrial (NGO et al., 2007). 

Os dados referentes a avaliação instrumental da cor encontram-se na tab. 

20. 

Tabela 20 - Valores de Luminosidade (L), coordenadas de cromaticidade a* e b* e 
valores dos ângulos de cor da casca e polpa de cultivares de mirtilo 
Rabbiteye. 

 Partes do fruto 

Cultivar Casca   Polpa 
  L*1/  
Woodard 16,70 bB2/ 29,25 cdA 
Powderblue 22,57 aB 47,97 aA 
Bluebelle 17,15 bB 31,82 cA 
Briteblue  16,67 bB 28,38 cdA 
Clímax 19,63 abB 39,96 bA 
Delite 18,54 abB 25,24 dA 
 a* 
Woodard 10,12 aA 25,49 aB 
Powderblue 8,51 aA 4,07 cA 
Bluebelle 9,40 aB 23,40 aA 
Briteblue  10,71 aA 14,32 bA 
Clímax 4,54 aB 13,89 bA 
Delite 8,46 aA 27,46 aB 
 b* 
Woodard -8,62 bB 8,26 bA 
Powderblue -7,10 abB 8,29 bA 
Bluebelle -8,02 bB 4,87 dA 
Briteblue  -8,38 bB 5,25 cdA 
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Clímax -5,41 aB 12,13 aA 
Delite -8,45 bB 7,21 bcA 
 h° 
Woodard 319,29 aA 18,47 cB 
Powderblue 318,56 aA 63,77 aB 
Bluebelle 319,08 aA 11,86 cB 
Briteblue  321,53 aA 20,16 cB 
Clímax 309,97 aA 41,48 bB 
Delite 313,13 aA 14,70 cB 
1/L* (0 = preto, 100 = branco); a* (+a = vermelho, - a = verde); b* (+b = amarelo, - b = 
azul); ângulo h° (0° = vermelho, 90° = amarelo, 180° = verde, 360° = azul).  
2/Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não 
diferem entre si pelo teste de Tukey (p≤0,05). 
 
 

Valores positivos de a* indicam cores vermelhas, enquanto que valores 

negativos representam cores verdes. Da mesma forma, valores positivos de b* 

demonstram cores amarelas e valores negativos demonstram cores azuis. L* é uma 

medida da escala de cinza, entre o preto e o branco, em uma faixa de medida que 

varia de 0-100. O encontro dos três valores define uma cor (SILVA et al., 2007). 

Deste modo, pode-se observar pelos resultados obtidos na tab.20 que a cv. Climax 

apresentou os menores valores de b* e L, o que significa que a casca deste fruto 

apresenta um tom de azul mais escuro, o que é muito favorável comercialmente.  

Com relação aos valores do ângulo Hue, pode-se observar que todas as 

cascas obtiveram valores próximos ao azul (h°=360), o que é muito favorável para o 

mirtilo tendo em vista que os consumidores preferem frutos bastante azuis. A polpa 

dos frutos apresentou valores entre o vermelho e o amarelo, pois seus valores 

variaram entre 11,86- 63,77.  

Quando comparada a cor com determinações de fenóis e antocianinas, 

houve uma forte correlação negativa, segundo o coeficiente de Pearson, entre o 

valor de b* e as determinações de fenóis totais (-0,8) e antocianinas individuais (-

0,7). Isto significa que a medida que aumentava a concentração destes fitoquímicos, 

reduzia os valores de b*, ou seja, o fruto ficava mais azul. Já com os valores de h°, 

ocorreu o contrário, uma forte correlação positiva para fenóis totais (0,8) e 

antocianinas individuais (0,7); portanto, a medida que aumentava a quantidade 

destes compostos o ângulo Hue aumentava, pois o fruto era mais azul. O ângulo h 

também se correlacionou positivamente com o pH, isso se deve a presença das 

antocianinas no fruto, pois a medida que o pH aumenta, as antocianinas tornam-se 



 

 

azuis, e o h° aumenta, ficando mais próximo do va

que o pH diminui as antocianinas adquirem uma coloraç

diminue, ficando mais próximo desta cor. 

Na fig.17 está a representação gráfica dos valores de L, a* e b* obtidos em 

colorímetro Minolta CR-300, para a casca e polpa das cvs. de mirtilo.

Figura 17 - Representação gráfica dos valores de L, a* e b*, obtidos em colorímetro 
Minolta CR-300; (a) sólido colorido em três dimensões (b) localização da 

aumenta, ficando mais próximo do valor referente a cor azul.

que o pH diminui as antocianinas adquirem uma coloração vermelha, e o ângulo Hue 

diminue, ficando mais próximo desta cor.  

Na fig.17 está a representação gráfica dos valores de L, a* e b* obtidos em 

300, para a casca e polpa das cvs. de mirtilo.

 
(a) 

(b) 
Representação gráfica dos valores de L, a* e b*, obtidos em colorímetro 

300; (a) sólido colorido em três dimensões (b) localização da 
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lor referente a cor azul. A medida 

ão vermelha, e o ângulo Hue 

Na fig.17 está a representação gráfica dos valores de L, a* e b* obtidos em 

300, para a casca e polpa das cvs. de mirtilo. 

 

 

Representação gráfica dos valores de L, a* e b*, obtidos em colorímetro 
300; (a) sólido colorido em três dimensões (b) localização da 
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casca e polpa das cultivares de mirtilo Rabbiteye no espaço 
colorimétrico 

 

Ao observar a Fig.17(b) percebe-se que todas as polpas de mirtilo ficaram 

no primeiro quadrante da circunferência, no entanto a visualização da cor em uma 

representação gráfica de duas dimensões, para esta parte do fruto, não é suficiente 

pois não leva em consideração os valores de luminosidade.  Deste modo, percebe-

se (Fig.17 a) que como os valores de L são superiores na polpa, esta apresenta uma 

coloração esbranquiçada, enquanto a casca, que possui valores de L menores, 

possui um tom de azul, se aproximando do púrpura, característico das antocianinas. 

Na visualização da Fig.17(b), também é possível observar que somente a 

cultivar clímax apresenta diferença, o que foi observado também estatisticamente 

(tab.18). No entanto, a localização das cores das amostras no espaço colorimétrico e 

até mesmo a estatística não são suficientes para expressar se as diferenças de cor 

são possíveis de serem distinguidas visualmente, mas estas diferenças podem ser 

calculadas pelas distâncias entre dois pontos no espaço tridimensional (∆E) definido 

pelos parâmetros a*, b* e L*. Matematicamente, o parâmetro colorimétrico ∆E é 

descrito pela Equação 3. 

 

ΔE'( =  )(ΔL)* +  (Δa)* +  (Δb)* 

(Eq. 3) 
 

Onde:  ∆E = Diferença de cor 

          ∆L =Diferença nos valores de L 

            ∆a = Diferença nos valores de a* 

            ∆b = Diferença nos valores de b*  

 

Na tab.21 está exposta a classificação usada pela indústria de tintas em 

relação aos valores de ∆E para a percepção do olho humano. De modo geral, 

diferenças de cor em duas amostras justapostas, podem ser distinguidas em valores 

de ∆E acima de 0,2-0,5 (SILVA et al., 2007). 
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Tabela 21 - Percepção humana para diferentes valores de ∆E*ab empregada pela 
indústria de tintas (NORMA DIN 6174, 1979) 

Diferenças (∆E*ab) Classificação 

0,0-0,2 Imperceptível 

0,2-0,5 Muito pequena 

0,5-1,5 Pequena 

1,5-3,0 Distinguível 

3,0-6,0 Facilmente distinguível 

Maior que 6,0 Muito grande 

 

Aplicando esta mesma concepção, na tab.22 estão expostos os valores da 

diferença de cor (∆E) para a casca e polpa das cultivares de mirtilo Rabbiteye.  

 

Tabela 22 - Valores de ∆E para polpa e casca das cultivares de mirtilo Rabbiteye. 

Relação entre 

cultivares 

∆E polpa Classificação polpa ∆E casca Classificação casca 

P-Climax 13,2 Muito grande 5,2 Facilmente distinguível 

P-Brite 22,3 Muito grande 6,4 Muito grande 

P-Blue 25,4 Muito grande 5,6 Facilmente distinguível 

P-Delite 32,6 Muito grande 4,3 Facilmente distinguível 

P-Wood 28,4 Muito grande 6,3 Muito grande 

Clímax-Brite 13,5 Muito grande 7,5 Muito grande 

Clímax-Blue 14,5 Muito grande 6,0 Facilmente distinguível 

Clímax-Delite 20,6 Muito grande 5,1 Facilmente distinguível 

Clímax-Wood 16,3 Muito grande 7,1 Muito grande 

Brite-Blue 6,0 Facilmente distinguível 3,1 Facilmente distinguível 

Brite-Delite 13,7 Muito grande 2,9 Distinguível 

Brite-Wood 3,9 Facilmente distinguível 0,5 Muito pequena 

Blue-Delite 5,1 Facilmente distinguível 1,0 Pequena 

Blue-Wood 4,7 Facilmente distinguível 1,0 Pequena 

Delite-Wood 2,2 Distinguível 1,7 Distinguível 

P = “Powderblue”; Brite = “Briteblue”; Blue = “Bluebelle”; Wood = “Woodard” 
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Ao comparar os valores da tab.22 com a referência bibliográfica citada na 

tab.21, percebe-se que a diferença entre as polpas foi maior que a diferença entre 

as cascas, pois enquanto as primeiras apresentaram valores de ∆E a partir de 

“distinguível”, as cascas apresentaram diferenças consideradas “muito pequenas”, 

como na relação entre casca da cv. Briteblue e da cv. Woodard. Estes resultados 

podem ser comparados com a análise estatística, onde as polpas apresentaram 

diferenças significativas entre todos os parâmetros (L, a*, b* e h°) e as cascas 

diferiram apenas quanto aos parâmetros de L e b*. 
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5 CONCLUSÃO 
 

Os frutos de mirtilo apresentaram-se como fontes ricas em compostos 

fenólicos, incluindo as antocianinas, mas outros compostos bioativos como 

tocoferóis, carotenóides e vitamina C também estão presentes.  

Foram observadas correlações entre o conteúdo de fenóis totais e o 

conteúdo total de antocianinas, entre o conteúdo de taninos totais e o conteúdo de 

fenóis e antocianinas individuais. O mesmo foi observado com os tocoferóis (α, δ e γ) 

e o conteúdo de carotenóides totais e individuais. No entanto, vitamina C apresentou 

uma correlação fraca quando comparada com todas as determinações realizadas.  

Todos os fitoquímicos analisados, com exceção de alguns ácidos fenólicos, 

foram encontrados em teores muito superiores na casca das cultivares de mirtilo 

analisadas, em relação ao conteúdo presente na polpa, resultando em uma maior 

atividade antioxidante nas cascas dos frutos. 

Para todas as cultivares, com exceção apenas da cultivar Delite, o valor do 

pH na polpa foi inferior as demais partes dos frutos analisados, demonstrando que 

há uma maior concentração de ácidos orgânicos dissociáveis na polpa e a mesma 

diferença ocorreu para acidez titulável, demonstrando que ao inverso do pH os 

ácidos orgânicos dissociáveis estão presentes em maior quantidade na casca dos 

frutos. 

Ocorreu uma forte correlação negativa entre o valor de b* e as 

determinações de fenóis totais e de antocianinas individuais. Observou-se uma forte 

correlação positiva entre o valor de ho com o teor de fenóis totais e de antocianinas 

individuais.  
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