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Na década de 1980, foi trazido para o Rio Grande do Sul por pesquisadores da Embrapa Clima Temperac:
um pequeno fruto originário da Am€rica do Nort~, o MirtHo (Vaccinium ashei R~ad~), que adaptou-se b 
na região sul do país, principalmente nas cidades do planalto e região serrana do Rio Grande do Sul =.

planalto catarinense, devido aos rigorosos invernos que estes locais possuem. O Rio Grandedo-Sulé o ma'
produtor de mirtilo e a sua produção atual se aproxima de 150 toneladas/ano, em uma área de 40 hectares =.

plantio, correspondendo a uma produtividade de 3,75 t/ha. As demais plantações encontram-se distribuí c=
pela região serrana de Santa Catarina, sul do Paraná e Serra da Mantiqueira, nos estados de São Paulo =.

Minas Gerais. A demanda pelo mirtilo vem crescendo no Brasil, este fato é explicado pelas característic~
saudáveis que o produto apresenta 'Como grandes quantidades ÚClS vitaminas A e C, e minerais <:omozinc
potássio, ferro, cálcio e magnésio. Considerado o fruto da longevidade, o mirtilo tem despertado a atençã;:;
dos consumidores por ser um fruto rico em compostos com atividade antioxidante. Os antioxidantes sã
compostoscapaz~sde estabilizarosradicais Hvr~sd4minuindoof4scod~ desen\fotv4m~nto de doenças crônic~
não transmissíveis. Considerando estes fatos, este estudo teve como objetivo avaliar o teor de compost _
bioativos e a atividade antioxidante de diferentes- seleções-de minHo. O es-tudocompreendeu-a avaliação d
compostos bioativos de 20 seleções e quatro cultivares (Climax, Brite Blue, Blue Belle e Woodard) de mirtilo,
a partir de um delineamento experimental inteiramente casualizado. O experimento foi conduzido no campc
experimental da Embrapa ClimaTemperado, durante o ano de 2010, nas mesmas condições de clima e solo.
inclusão de cultivares no estudo teve por objetivo gerar referências nas mesmas condições de cultivo. Depois
de coJhidas, os frutos foram enviados ao laboratório de Ciência e TecnoJogia de Alimentos desta instituição E

armazenados a -18°C até o momento das análises. Quantificou-se os compostos fenólicos totais, antocianinas
totais e a atividade antioxidante. A quantificação dos compostos fenólicos totais foi feita através do reagente
Folin-Ciocalteau e 05 dados foram expressos em mg do equivalenteáddo dorogênico por :1.oogde amostra
fresca. Adeterminação das antocianinas totais foi realizada utilizando etanol acidificado e os resultados foram
expressos em mg do equivalente cianidina-3-glicosideo por .l.oog.deamostra fresca_A atividade antioxidante
foi determinada através do radical estável DPPH (2,2-difenil-1-picrilhidrazil) e os dados expressos em Jlg de
equivalente ao trolox por g de amostra fresca. As analises foram realizadas com quatro repetições. De acordo
com os resultados, a seleção coleção 98 (3592) e seleção 81 {351.2)se equivalem, em termos de compostos
fenólicos totais, a cultivares como a Blue Bel/e (3353) e a Brite Blue (3312). No entanto, estas duas seleções
apresentam valores bem superiores a cultivar Clímax {2S00). que é tradicionalmente cultivada na região.
Doze das vinte seleções avaliadas tiveram o seus conteúdos de antocianinas superiores ao da cultivar Climax
(596), que apresentou maior teor de antocianinas dentre as quatro cultivares analisadas. Destacando-se as
seleções U7 (1142), 6:1.{U:1.7),:1.29{:1.0n) e uo {10:1.3).A seleção coJeção 98 {16093)foi a única com atividade
antioxidante total superior as cultivares Brite Blue (15334) e Blue Belle (14708). Em conclusão, existe grande
variação em relação aos conteúdos de compostos bioativos e atividade antiaxidante entre os genótipos
de mirtilo estudados. Aqueles genótipos com teores mais elevados de compostos fenólicos, antocianinas
e atividade antioxidante apresentam bom potencial para serem introduzidos no mercado favorecendo o
consumo de alimentos de alta qualidade funcional, ou ainda, podem ser utilizados em cruzamentos para
melhorar estas características em genótipos de bom potencial agronômico.
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