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Avaliação de compostos fenólicos, antocianinas, vitamina C e capacidade
antioxidante em mirtilo armazenado em atmosfera controlada
Phenolic compounds, anthocyanins, antioxidant capacity and vitamin C
in blueberries stored under controlled atmosphere
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Resumo
O mirtilo (Vaccinium spp.) tem chamado a atenção de produtores e
consumidores nos últimos anos devido à sua qualidade nutricional e benefícios
à saúde. Entretanto, estas frutas são altamente perecíveis. No presente trabalho,
foram avaliados os conteúdos de fenólicos totais, antocianinas totais, capacidade
antioxidante e vitamina C em mirtilos cv. Bluegem. Os frutos foram armazenados
por 42 dias em atmosfera controlada e os tratamentos foram definidos como: T1
(controle): 0,03 KPa CO2 + 21 KPa O2; T2: 5 KPa CO2 + 4 KPa O2; T3: 10 KPa + 4 KPa
O2; T4: 15 KPa de CO2 + 4 KPa O2, combinado com refrigeração à temperatura
de 1,5 °C e umidade relativa (UR) de 90-95%. Após os 42 dias, os frutos foram
mantidos durante um dia à temperatura de 15 °C para simular comercialização.
Os frutos submetidos ao tratamento T3 apresentaram o maior conteúdo de
fenóis totais, 3970,5 mg GAE.100 g –1, antocianinas totais, 1958 mg.100 g–1 e
capacidade antioxidante, 19,68% de inibição do radical ABTS. Frutos de mirtilo
cv. Bluegem submetidos à atmosfera controlada de 10 KPa de CO2 + 4 KPa de
O2 combinado com 1,5 °C, durante 42 dias, mais um dia de comercialização
simulada, conservaram melhor os compostos fitoquímicos, apresentando também
capacidade antioxidante superior.
Palavras-chave: Vaccinium spp.; Pós-colheita; Fitoquímicos bioativos.
Summary
Blueberry (Vaccinium spp.) has been gained attention by growers and
consumers in the last years due to its nutritional quality and health benefits.
However, these fruits are highly perishable. The present work evaluated the
total phenols content, total anthocyanins, antioxidant capacity and vitamin C of
blueberries cv. Bluegem. The fruits were stored during 42 days under controlled
atmosphere set with the following treatments: T1 (control): 0.03 KPa CO 2 + 21 KPa
O2; T2: 5 KPa CO2 + 4 KPa O2; T3: 10 KPa + 4 KPa O2; T4: 15 KPa of CO2 + 4 KPa
O2. They were combined with refrigeration at 1.5 °C and relative humidity (RU)
of 90-95%. After 42 days the fruits were kept at 15 °C during a day to simulate
commercialization condition. The fruits from T3 showed the highest total phenol
content (3970.5 mg GAE.100 g –1), total anthocyanins (1958 mg.100 g –1) and
antioxidant capacity (19.68% of inhibition of the ABTS radical). Blueberry fruits cv.
Bluegem, hold during 42 days under controlled atmosphere of 10 KPa of CO2 +
4 KPa of O2 combined with 1.5 °C, plus one day of simulated commercialization,
better conserved the phytochemical compounds and also showed superior
antioxidant capacity.
Key words: Vaccinium spp.; Postharvest; Bioactive phytochemicals.
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1 Introdução
A produção de pequenas frutas, conhecidas
também como berries, tem apresentado nos últimos
anos constante crescimento no cenário internacional.
(C AMINITI, 2008). A produção mundial de mirtilo,
morango, framboesa, amora e groselha representam
quase 7 milhões de toneladas ao ano (CAMINITI, 2008
apud FAO, 2006).
O mirtilo (Vaccinium spp.) pertence à família ericaceae é uma espécie frutífera originária de regiões da
Europa e da América do Norte, onde é muito apreciado
por seu sabor exótico, valor econômico e medicinal,
sendo considerado como “fonte de longevidade”. Por
suas propriedades nutracêuticas e principalmente pelas
oportunidades de negócio que o fruto apresenta, tem
despertado a atenção de técnicos e produtores de frutas
do Brasil (ANTUNES, 2007).
Fitoquímicos são compostos provenientes do metabolismo secundário de plantas e vêm sendo amplamente
estudados em frutos devido às suas propriedades benéficas à saúde. Estudos realizados com extratos obtidos a
partir de espécies de Vaccinium comprovam a presença
de compostos com potencial anticarcinogênico, sendo
que uma fração específica do extrato possui atividade
indutora da quinona redutase, enzima envolvida na detoxicação de xenobióticos e carcinogênicos (PROCHASKA,
1994; BOMSER et al., 1996).
Dentre os fitoquímicos presentes em frutos, os
compostos fenólicos merecem destaque, devido à sua
atividade antioxidante. A capacidade de inativação dos
radicais livres pelos compostos fenólicos vem sendo
atribuída à presença de grupamentos hidroxilas (OH –)
que possuem capacidade de se ligar a radicais livres
presentes no organismo, impedindo sua ação, a qual
pode causar danos e/ou oxidação de componentes de
células. Dentre os compostos fenólicos presentes em
grandes quantidades no mirtilo, estão as antocianinas,
que têm expressiva presença na casca do fruto. Na polpa,
por sua vez, as procianidinas estão em maior quantidade
(KAISU et al., 2008). Recentemente, Zhang et al. (2005)
constataram o efeito inibitório das antocianinas cianidina,
delfinidina, pelargonidina, petunidina e malvidina na proliferação de células cancerígenas humanas, originadas
em diferentes órgãos do corpo: estômago, cólon, mama,
pulmão e sistema nervoso central.
A vitamina C em frutos é composta, em sua maior
parte, pelo ácido ascórbico (AA) e sua forma oxidada, o
ácido de deidroascórbico (DHA), que possuem um papel
importante sob as reações de stress oxidativo (HAGEN
et al., 1999). A vitamina C é considerada um antioxidante
natural que pode inibir o desenvolvimento de doenças
coronárias e de certos cânceres (DIPLOCK, 1994).
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A diminuição de podridões pós-colheita em
pequenos frutos, como mirtilo e morango, tem sido alcançada com êxito pelo uso de armazenamento refrigerado
combinado com atmosfera controlada com 10 a 20 KPa
de CO2 (CEPONIS e CAPPELINI, 1983). Entretanto, altas
e inadequadas concentrações de CO2 podem agravar
desordens fisiológicas, formando odores e diminuindo
a qualidade pós-colheita (KADER, 1995; HARB; STREIF,
2004).
A temperatura refrigerada, entre 0 e 1,5 °C, é largamente utilizada para o armazenamento de mirtilo. Kluge
et al. (1995) observaram que frutos de mirtilo podem ser
armazenados a 0 °C (UR de 90-95%) por até 14 dias
sem perdas para comercialização e 42 dias para fins de
processamento. Harb e Streif (2004), avaliando mirtilos do
grupo highbush observaram manutenção das características de qualidade dos frutos durante 3 semanas quando
armazenados à temperatura de 0 a 1,0 °C. Estes mesmos
autores constataram que a utilização de atmosfera controlada (15 KPa CO2 + 1 – 5 KPa O2) prolongou o tempo de
armazenamento, retardando o crescimento de esporos e
fungos, e permitiu a manutenção da firmeza de polpa e
da qualidade sensorial.
O objetivo neste trabalho foi avaliar o teor de fenóis
totais, antocianinas totais, vitamina C e a capacidade
antioxidante de mirtilo cv. Bluegem armazenado em
atmosfera controlada, proveniente de pomar comercial
da região de Morro Redondo-RS.

2 Material e métodos
Frutos de mirtilo cv. ‘Bluegem’ provenientes de
pomar comercial localizado no Município de Morro
Redondo/RS, foram colhidos em dezembro de 2007,
em estádio de maturação comercial, com coloração da
epiderme azul escuro, determinada com duas leituras
em lados opostos na região equatorial da fruta com o
emprego do colorímetro Minolta CR-300, fonte de luz D
65 e 8 mm de abertura, padrão CIE-Lab. Nesse sistema,
a coordenada L* expressa o grau de luminosidade da
cor medida (L* = 0, preto a 100, branco). Os valores
de a* expressam o grau de variação entre o vermelho
e o verde (a* negativo = verde; a* positivo = vermelho)
e a coordenada b*, o grau de variação entre o azul e o
amarelo (b* negativo = azul; b*positivo = amarelo). Os
valores a* e b* foram usados para calcular o ângulo Hue
ou matriz (h° = tang–1 b*.a*–1) (Tabela 1).
O clima da região caracteriza-se como temperado
úmido com verões quentes, do tipo “Cfa” conforme a
classificação de Köppen (TREWARTHA e HORN, 1980).
A região possui temperatura e precipitação média anual
de 17,9 °C e 1500 mm, respectivamente.
Os mirtilos foram armazenados em atmosfera
controlada nas dependências da Embrapa Clima Temperado, no Laboratório de Pós-Colheita, em Pelotas, RS,
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1% ácido acético e B) metanol, utilizando como curva
padrão o ácido L-ascórbico (VINCI et al., 1995).

Brasil. Os tratamentos foram definidos como T1 (controle):
0,03 KPa CO2 + 21 KPa O2; T2: 5 KPa CO2 + 4 KPa O2;
T3: 10 KPa + 4 KPa O2; T4: 15 KPa de CO2 + 4 KPa O2,
combinado com refrigeração à temperatura de 1,5 °C e
umidade relativa (UR) de 90-95% por 42 dias. Após o
período de armazenamento refrigerado, os frutos permaneceram um dia em temperatura de 15 °C para simulação
de comercialização.

O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, com quatro repetições. Os efeitos dos
níveis de CO2 na atmosfera controlada foram avaliados por
modelos de regressão (p ≤ 0,05) (SIGMAPLOT, 1999).

As avaliações foram realizadas no Laboratório de
Pós-Colheita de Frutas e Hortaliças do Departamento
de Ciência e Tecnologia Agroindustrial, Faculdade de
Agronomia Eliseu Maciel, Universidade Federal de Pelotas
(DCTA/FAEM/UFPEL).

O conteúdo de fitoquímicos nos frutos pode ser
afetado pelo grau de maturação e condições ambientais
durante a colheita, por diferenças genéticas entre cultivares, pela manipulação dos frutos e por condições de
estocagem pós-colheita.

Os compostos fenólicos totais foram quantificados
usando uma adaptação do método de Folin-Ciocalteau
(SINGLETON e ROSSI, 1965). Para quantificação dos
resultados, foi construída curva padrão com ácido gálico,
realizando leituras em espectrofotômetro a 725 nm
(Ultrospect 2000, Pharmacia Biotech), sendo então os
resultados expressos em mg GAE.100 g–1 de fruta.

Foi observada diminuição no conteúdo de fenóis
totais, vitamina C e capacidade antioxidante nos mirtilos
submetidos aos tratamentos T1, T2, T3 e T4 após 42 dias
de armazenamento em relação aos frutos na colheita. O
conteúdo de antocianinas totais apresentou aumento em
todos os tratamentos após o armazenamento (Tabelas 2
e 3, Figuras 1, 2 e 3).

As antocianinas totais foram avaliadas pelo método
de Lee e Francis (1972), com modificações, realizando
leituras em espectrofotômetro a 520 nm, com resultados
expressos em mg.100 g-1 de fruta.

Quando avaliadas as diferentes concentrações de
CO2 nos parâmetros fitoquímicos, observou-se que os
frutos armazenados sob as condições T3 apresentaram
maior conteúdo de fenóis totais, antocianinas totais e
capacidade antioxidante.

Para determinar a atividade antioxidante, utilizou-se
o protocolo descrito por Erel (2004), com modificações,
no qual 5 g de fruto foram homogeneizados em 50 mL de
água ultrapura. Desta mistura, 5 mL foram adicionados
a 5 mL de álcool etílico 95%. Em seguida, foram adicionados 10 µL, da mistura anterior, a 990 µL do radical
ABTS 7 mM. A leitura foi realizada a 734 nm em espectrofotômetro após 30 min de reação. Os resultados foram
expressos em % de inibição do radical ABTS.
O conteúdo de vitamina C foi quantificado através
de cromatografia líquida de alta eficiência, utilizando
sistema HPLC-Shimadzu, equipado com injetor automático e detector UV-visível (254 nm). A separação foi
desenvolvida em coluna de fase reversa RP-18 (5 µm,
4,6 mm x 150 mm), tendo como fase móvel: A) água com

Tabela 1. Valores médios de coloração da epiderme de frutos
de mirtilo ’Bluegem’ na colheita.
Epiderme da fruta
L*
a*
b*
h°
30,63
0,55
–5,04
276,82

3 Resultados e discussão

Houve decréscimo no conteúdo de fenóis totais
após o armazenamento (Figura 1) quando comparado à
colheita (Tabela 2). Os frutos armazenados em atmosfera
controlada apresentaram maior concentração de fenóis
totais que os frutos controle (T1). Singh e Pal (2008),
avaliando o armazenamento em atmosfera controlada
de frutos de goiaba de diferentes cultivares, observaram
diminuição dos fenólicos totais nos frutos após 30 dias
de armazenamento, quando comparados aos da colheita,
e maior conteúdo de fenóis totais, quando diferentes
concentrações de CO2 e O2 foram comparadas às dos
frutos controles, mantidos 30 dias a 8 °C. Schotsmans
et al. (2007) verificaram manutenção do conteúdo de
fenóis totais em mirtilos ‘Century’ e ‘Maru’ durante o
armazenamento em atmosfera controlada (2,5 kPa O2
+ 15 kPa CO2 a 1,5 °C) e incremento após retirada da
câmara e armazenamento a 20 °C, superior na ‘Century’.
Entretanto, os mesmos autores observaram correlação
positiva entre o conteúdo de fenóis totais e o armazenamento refrigerado, mas não com o armazenamento
controlado, diferentemente do encontrado neste estudo,
cujos frutos armazenados sob atmosfera controlada, nos

Tabela 2. Médias de fenóis totais, antocianinas totais, percentual de inibição do ABTS e vitamina C em mirtilos ‘Bluegem’ na
colheita.
Fenóis (mgGAE.100 g–1) Antocianinas (mg.100 g–1)
Inibição ABTS (%)
Vitamina C (mgEAA.100g –1)
Colheita
3998
716
26,31
5,25
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* Equivalente ao ácido L-ascórbico.
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Figura 3. Capacidade antioxidante em mirtilos ‘Bluegem’ armazenados em atmosfera controlada durante 42 dias + 1 dia a
15 °C, 1,5 °C, sob UR de 90-95%.

3000
2500
2000
0

5

10

15

CO2 (KPa)

Figura 1. Fenóis totais em mirtilos ‘Bluegem’ armazenados em
atmosfera controlada durante 42 dias + 1 dia a 15 °C, 1,5 °C,
sob UR de 90-95%.

Antocianinas (mg.100 g–1)

22
Inibição da ABTS (%)

Tabela 3. Médias de vitamina C em mirtilos ‘Bluegem’ armazenados em atmosfera controlada durante 42 dias + 1 dia a 15 °C,
1,5 °C, sob UR de 90-95%.
Vitamina C (mgEAA.100 g–1)*
T1
T2
T3
T4
4,75
4,00
4,75
4,25

2200

y = -10,353 x2 + 192,27 x +696,99

2000

R2 = 0,5745

1800

CV = 25,6453
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Figura 2. Antocianinas totais em mirtilos ‘Bluegem’ armazenados
em atmosfera controlada durante 42 dias + 1 dia a 15 °C, 1,5 °C,
sob UR de 90-95%.

três tratamentos, apresentaram maior conteúdo de fenóis
totais (Figura 1) que aqueles provenientes do armazenamento refrigerado.
O armazenamento em atmosfera controlada,
nas diferentes concentrações, provocou aumento no
conteúdo de antocianinas totais, em níveis superiores
àqueles encontrados nos frutos na colheita (Tabela 2)
e naqueles mantidos sob refrigeração (Figura 2), fato
que pode estar relacionado com possível interferência
causada pelo CO2 na rota metabólica destes compostos.
Braz. J. Food Technol., II SSA, janeiro 2009

Holcroft e Kader (1999) verificaram que, mesmo após a
colheita, a rota de biossíntese das antocianinas continua
ativa. Neste mesmo estudo, observou-se que diferentes
concentrações de CO2 e O2 provocaram variação do pH
e do conteúdo de antocianinas em morangos, quando
comparados a aqueles mantidos apenas a 5 °C. Wrolstad
et al. (1970) afirmam que a variação no pH afeta a estabilidade das antocianinas mais do que qualquer outro fator.
Um pH baixo melhora a estabilidade das antocianinas.
Romero et al. (2008) observaram que baixas temperaturas
induzem a produção de antocianinas em uvas, entretanto
a atmosfera controlada com alta concentração de CO2
provocou redução. Stiles et al. (2007) sugerem, de acordo
com as vias biossintéticas na planta, que a cianidina, a
delfinidina e a pelargonidina parecem estar envolvidas
no acúmulo de antocianinas durante o armazenamento
refrigerado.
Verificou-se redução da capacidade antioxidante
(Figura 3) dos frutos após o armazenamento em relação
à colheita (Tabela 2), sendo que, entre os frutos armazenados, a maior capacidade antioxidante foi observada em
T1 (controle) e em T3. Os resultados encontrados neste
trabalho divergem de Van der Sluis et al. (2001), que não
encontraram alteração na atividade antioxidante em frutas
de uva de mesa, armazenadas em baixa temperatura e
atmosfera controlada.
De acordo com Kalt et al. (2003), a atividade
antioxidante do mirtilo é influenciada pelos teores de antocianinas e fenóis totais, pelo genótipo, pelas variações
ambientais e pelas condições de conservação pós-colheita. Os frutos submetidos ao T4 apresentaram menor
capacidade antioxidante, porém significativo conteúdo
de fenóis e antocianinas totais, quando comparados
aos demais tratamentos. Este comportamento distinto
pode ter ocorrido pela maior concentração de CO2, neste
tratamento, que pode ter causado indução de genes e
modificação na rota metabólica de produção de outros
68
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compostos de maior capacidade antioxidante, como carotenóides (MORETTI et al., 2002), enzimas antioxidantes
LOX, POD, SOD, CAT, APX (WANG et al., 2005; ROMERO
et al., 2008a), ou até mesmos compostos fenólicos e antocianinas com maior capacidade antioxidante, uma vez que
este trabalho não avaliou as frações individuais destes
compostos. Romero et al. (2008b), analisando individualmente as antocianinas em uvas, observaram variações
distintas nos conteúdos após o armazenamento em CO2,
com incremento da pelargonidina 3-glicosídeos nos frutos
armazenados em CO2. Em outro trabalho, Romero et al.
(2008a), avaliando a capacidade antioxidante, relataram
que o aumento das antocianinas não provocou aumento
na capacidade antioxidante das uvas.
Não foi observada variação significativa no
conteúdo de vitamina C dos frutos submetidos aos diferentes tratamentos após o período de armazenamento
(Tabela 3) e também em relação ao conteúdo verificado
nos frutos analisados na data da colheita (Tabela 2).
Reduções no teor de ácido ascórbico são geralmente
observadas após a colheita, devido ao fato de ser antioxidante natural, envolvido em reações antioxidativas que
se processam durante a senescência dos frutos. Possíveis
aumentos no teor de ácido ascórbico também podem
ocorrer, considerando que sua biossíntese está ligada à
degradação de pectinas que libera precursores do ácido
ascórbico (AGIUS et al., 2003).

4 Conclusões
Concluiu-se que mirtilos cv Bluegem armazenados
durante 42 dias em atmosfera controlada de 10 KPa de
CO2 + 4 KPa O2, temperatura de 1,5 °C e UR 90-95%,
com mais um dia para simulação de comercialização a
15 °C, conservaram melhor o conteúdo de fenóis e de
antocianinas totais, obtendo também capacidade antioxidante superior.
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