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Resumo 

Estudos com alimentos visam garantir a qualidade do produto, o valor 

nutricional e sua associação com a saúde. Frutos denominados berries apresentam-se 

em ascensão no comércio nos últimos anos devido a informações que chegam ao 

consumidor sobre a melhoria na saúde, sendo comercializadas em sua forma desidratada 

e inseridas em produtos alimentícios denominados suplementos alimentares. Grande 

parte desses frutos possuem alto valor nutricional e capacidade antioxidante, 

correlacionados a sua composição química. Técnicas analíticas como a Ressonância 

Magnética Nuclear (RMN) tem sido altamente utilizada, juntamente com o uso da 

quimiometria, quando se trata de metabolômica de alimentos como as berries, assim 

como testes como Oxygen Radical Absorbance Capacity (ORAC) tem sido amplamente 

utilizado para verificar a capacidade antioxidante desses frutos. Dados da literatura 

apresentam informações do uso da RMN como técnica auxiliar na elucidação estrutural 

de metabólitos secundários bioativos e pouco se diz a respeito do metabolismo primário 

de berries. Sendo assim, extração hidro-metanólica foi realizada com 6 berries 

desidratadas, obtidas comercialmente: blueberry (Vaccinium spp.), cranberry 

(Vaccinium macrocarpon), goji berry (Lycium barbarum), golden berry (Physalis 

peruviana), maqui berry (Aristotelia chilensis) e raspberry (Rubus idaeus) e de 17 

suplementos alimentares à base de 5 berries. Os extratos foram analisados por RMN de 
1
H e posteriormente enviados para testes de capacidade oxidante pelo método ORAC. A 

análise química dos metabólitos presentes nas berries, bem como a relação entre essas 

matrizes e seus suplementos alimentares derivados, foi realizada. Os dados de RMN de 
1
H foram submetidos a análises Análise de Componentes Principais (PCA). Na análise 

de RMN de 
1
H, com auxílio de experimentos bidimensionais de HSQC, TOCSY e 

JRES, foi identificada a presença de 35 metabólitos nas 6 berries, dentre os quais 

açúcares, ácidos orgânicos, vitaminas e metabólitos secundários de diversas classes. Na 

análise quimiométrica pode-se avaliar as características químicas presentes nas berries e 

a relação desses frutos com seus suplementos derivados, de modo que apenas 6 

suplementos apresentaram semelhanças com sua matriz correspondente. Com os 

resultados obtidos pode-se constatar que a RMN se apresentou como uma técnica 

valiosa, oferecendo informações rápidas e precisas da composição química das berries 

e, juntamente com a quimiometria, permitiu comparar as características das matrizes de 

berries e dos suplementos alimentares estudados. 
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