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RESUMO 

A erva-mate (Ilex paraguariensis) é uma planta nativa característica da Região Sul do 

Continente Americano a qual fornece benefícios ao corpo humano, oferecidos por 

seus antioxidantes os polifenóis, ácidos fenólicos, flavonóis e taninos, os quais atuam 

contra o ataque de radicais livres. A pesquisa teve como objetivos avaliar a erva-mate 

(Ilex paraguariensis) cancheada repousada, classificada com Indicação de 

Procedência (IP) da Região de São Matheus do Sul, PR, durante 8 (oito) meses de 

repouso natural. Ainda, identificar e quantificar os componentes físico-químicos e 

sensoriais do seu extrato aquoso. Além disso, criou-se o Manual de Boas Práticas 

Sensoriais e formação da Equipe Sensorial Baldo S/A. O perfil sensorial do extrato foi 

avaliado pelo Método Descritivo Quantitativo por julgadores da Equipe Sensorial Baldo 

S/A e avaliado por consumidores pelo Teste de Associação Livre de Palavras (TALP) 

e Teste de Escala Hedônica. Os resultados mostraram que o extrato aquoso possui 

altos níveis de polifenóis iniciando-se com 6.491,66 mg EAG/L até 6.458,66 mg 

EAG/L, e que houve decréscimo nos teores de taninos condensados (5,94 a 3,83 mg 

epicatequena/L), flavonóis (36,62 para 17,18 mg quercetina/L) e ácidos fenólicos 

(58,51 mg para 41,30 EAC/L) durante o repouso, conforme o esperado. O perfil 

sensorial do extrato foi descrito e discutido e foram definidos atributos sensoriais tais 

como: característico, residual, fumaça, amargo, adstringente, ácido, turbidez, cor 

verde e cor dourada, observando-se características diferenciadas, devido ao aspecto 

diferenciado do produto utilizado. Os julgadores e consumidores consideraram este 

extrato, uma bebida com sabor intenso, marcante e diferente e que, seus compostos 

auxiliam na manutenção da saúde. O processo de repouso da erva-mate contribui 

para a oxidação dos lipídios e formação de aromas diferenciados na erva-mate 

cancheada repousada, destacando os compostos bioativos que proporcionam uma 

erva-mate de sabor intenso e marcante podendo ser novo produto disponível no 

mercado. 

 

Palavras-chave: Erva-mate repousada, extrato aquoso, compostos fenólicos, perfil 

descritivo otimizado, avaliação sensorial 
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ABSTRACT 

Yerba Mate (Ilex paraguariensis) is a native plant characteristic of the Southern Region 

of the American Continent which provides benefits to the human body, offered by its 

antioxidants the polyphenols, phenolic acids, flavonols and tannins, which act against 

the attack of free radicals. The research aimed to evaluate the rested cancheada yerba 

mate (Ilex paraguariensis), classified with Indication of Origin (IP) from São Matheus 

do Sul, PR, during 8 (eight) months of natural rest. In addition, the objective was to 

identify and quantify the physicochemical and sensory components of its aqueous 

extract. In addition, a Manual of Good Sensory Practices was prepared and the Baldo 

S/A Sensory Team was formed.The sensory profile of the extract was evaluated by the 

Quantitative Descriptive Method by evaluators from the Baldo S/A Sensory Team and 

evaluated by consumers through the Free Association of Words Test (TALP) and the 

Hedonic Scale Test.The results showed that the aqueous extract has high levels of 

polyphenols starting at 6,491.66 mg EAG/L up to 6,458.66 mg EAG/L, and that there 

was a decrease in the contents of condensed tannins (5.94 to 3.83 mg epicatechin/L), 

flavonols (36.62 to 17.18 mg quercetin/L), and phenolic acids (58.51 mg to 41.30 

EAC/L) during resting, as expected. The sensory profile of the extract was described 

and discussed, and sensory attributes were defined such as: characteristic, residual, 

smoke, bitter, astringent, acid, turbidity, green color, and golden color, observing 

differentiated characteristics, due to the different aspect of the product used. The 

evaluators from the Sensory Team and consumers considered this extract to be a 

beverage with an intense, distinctive, and different flavor, and that its compounds help 

maintain health. The process of resting yerba mate contributes to the oxidation of lipids 

and the formation of different aromas in the rested yerba mate, highlighting the 

bioactive compounds that provide an intense and striking flavor yerba mate, which can 

be a new product available on the market. 

 

Keywords: Rested yerba mate, Aqueous extract, Phenolic compounds, Optimized 

Descriptive Profile, Sensory Evaluation 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 INTRODUÇÃO 

 

 A erva-mate é uma planta nativa característica da região sul do continente 

americano. Os principais usos da erva-mate são o chimarrão, o tererê e o chá mate, 

além do uso em medicamentos, suplementos alimentares, corantes, insumos para 

cosméticos, tinturas e antibactericida. Também tem potencial antioxidante e 

nutricional, ainda pouco explorado até os dias de hoje. Além disso, a plantação da 

erva-mate representa uma atividade agrícola de grande importância social e 

econômica (EMBRAPA, 2014). 

 

A erva-mate possui componentes que fornecem benefícios ao corpo humano, 

tais como a cafeína presente na folha, que tem efeito comprovado como estimulação 

do intelecto e eliminação da fadiga. Na medicina popular a mesma é utilizada para a 

digestão lenta, doenças no fígado, artrites, dor de cabeça, reumatismo e obesidade. 

O estudo da erva-mate é um importante campo de pesquisa pois demonstrou bastante 

eficiência em estudos realizados até o momento, sendo utilizada em diversas 

preparações farmacêuticas e fitoterápicas, sendo que, seus antioxidantes, aumentam 

as defesas do organismo humano, atuando contra o ataque de radicais livres. Seu 

extrato de cafeína e teobromina e extrato de flavonoides são utilizados como 

medicamentos, como estimulante do sistema nervoso central, hipertensão, bronquite 

e pneumonia (FAGUNDES et al., 2015; SANTOS, 2014; DIAS et al., 2019). 

 

 A composição química da erva-mate é considerada complexa. Ela contém 

metabólitos secundários tais como polifenóis, ácidos fenólicos, minerais, taninos, 

celulose, saponinas, clorofila, cafeína, glicose, óleos essenciais, vitaminas, além de 

lipídios, proteínas aos quais têm sido associadas diversas propriedades benéficas à 

saúde humana, como propriedades estimulantes, antioxidantes e anti-inflamatórias 

(GERKE, 2016, SILVEIRA, 2013; CHAICOUSKI e LAZZAROTTO, 2021). 

 

Considerando a questão de a erva-mate ser uma planta completa ela foi 

classificada como alimento. Assim, no Brasil, por ser um alimento, não é permitida 
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qualquer informação que atribua indicações medicamentosas e/ou terapêuticas, de 

forma direta ou indireta (BRASIL, 2002). 

 

 Segundo a RDC 277/2005 (BRASIL, 2005), a erva-mate é definida como “o 

produto constituído exclusivamente pelas folhas e ramos de Ilex paraguariensis St. 

Hil., obtido por processo de secagem e fragmentação destinado ao preparo de 

chimarrão ou tererê, podendo ser adicionado de açúcar”. Já a RDC n° 302/2002 

(BRASIL, 2002) acrescenta que “não é considerada erva-mate, a matéria-prima que 

teve, parcial ou totalmente, retirados os princípios ativos, por qualquer processo 

tecnológico”. 

 

  Bravo e colaboradores (2007) informam que os compostos fenólicos e 

metilxantinas são produtos naturais e protetores da vegetação. Os compostos 

fenólicos são os constituintes de maior interesse na erva-mate, pois atuam como 

antioxidantes naturais. Isto se comprova, pois desde a antiguidade, os indígenas a 

utilizam como bebida social e medicinal.  

 

   Desde o início do século XIX foram realizados estudos sobre a composição e 

produção da erva-mate. Ainda há muito o que estudar. Ao longo dos anos, o processo 

de industrialização e beneficiamento foi pouco alterado, tanto em relação ao processo 

como no ponto de vista tecnológico (CONTRERAS, 2007). 

 

A produção de extratos de erva-mate tem uma ampla aplicação, devido a 

produção de compostos bioativos ricos em compostos fenólicos, um pouco diferente 

do que no consumo do chimarrão, onde a infusão é simples, com binômio tempo x 

temperatura, com um menor do que em um extrato aquoso preparado, o qual interfere 

para o rendimento e qualidade da extração (BENDER, 2021; GRIS, 2018). 

 

 A extração dessas substâncias com solventes orgânicos pode ser eficiente 

para alguns casos, porém seu uso se torna limitado quando se trata da alta toxicidade 

para o consumo humano e do impacto ambiental gerado pelos resíduos. 

Considerando esses fatores, a água, sem dúvida, é um dos líquidos extratores mais 

importantes e com maior aceitabilidade no mercado alimentício (MURAKAMI, 2010). 
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 Assim, o estudo do processo de produção de um extrato de erva-mate 

repousado investiga a condição de extração aquosa de um resíduo de folhas que 

permite obter um maior teor de compostos fenólicos, além de determinar 

quantitativamente cada composto (GERKE, 2016). 

 

 Dessa forma, a qualidade da erva-mate está condicionada a pureza do produto, 

aos aspectos microbiológicos, características químicas e sensoriais como cor (verde 

ou amarela), aroma na embalagem e na cuia (aroma doce, aroma típico, aroma de 

ervas), gostos desejáveis (aroma próprio) e indesejáveis (amargor), duração do mate, 

força e suavidade, espuma produzida, quantidade e aspecto do pó, quantidade de 

paus (palitos presentes) e é nesse momento que entra a investigação sensorial para 

definir sua qualidade e atributos marcantes (MACCARI JUNIOR, 2005).  

 

 O presente trabalho pretende avaliar o extrato aquoso da erva-mate cancheada 

repousada quanto a composição físico-química e avaliação sensorial  

1.2. OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar a erva-mate (Ilex paraguariensis) cancheada repousada, classificada 

com Indicação de Procedência (IP), durante 8 (oito) meses em repouso natural, 

quanto a composição físico-química e avaliação sensorial. 

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

E tem como objetivos específicos: 

 

▪ Determinar os polifenóis totais, taninos condensados, flavonóis e ácidos 

fenólicos, do extrato aquoso de erva-mate cancheada, nos tempos 0 e 

2, 4, 6 e 8 meses; 

 

▪ Medir a umidade, lipídios e proteínas do extrato aquoso da erva-mate 

(Ilex paraguariensis) cancheada repousada nos tempos 0, 2, 4, 6 e 8 

meses para obter dados de estabilidade durante o repouso; 
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▪ Medir o pH, acidez, cor e teor de sólidos totais do extrato aquoso da 

erva-mate (Ilex paraguariensis) cancheada repousada; 

 

▪ Analisar microbiologicamente a erva-mate (Ilex paraguariensis) 

cancheada repousada para verificação de sua estabilidade e 

conservação no período de repouso; 

  

▪ Implantar um painel sensorial treinado na empresa Baldo S/A para os 

testes sensoriais;   

 

▪ Elaborar um Manual de Boas Práticas em Análise Sensorial para a 

empresa Baldo S/A; 

 

▪ Descrever a quantificar atributos da erva-mate através do Perfil 

Descritivo Quantitativo (PDQ) com a Equipe Sensorial. 

 

▪ Realizar análise sensorial afetiva, analisando cor, aparência, aroma, 

sabor e impressão geral do extrato aquoso da erva-mate repousada.  

 

1.4 DELINEAMENTO DO ESTUDO 

 

O presente trabalho foi realizado na empresa BALDO S/A Comércio Indústria 

e Exportação, no município de Encantado/RS e na filial na cidade de São Mateus do 

Sul/PR e também na Unidade Universitária da Universidade Estadual do Rio Grande 

do Sul (UERGS), localizado em Encantado/RS no Vale do Taquari. 

O trabalho foi dividido em 4 (quatro) partes: 1) Caracterização erva-mate 

cancheada IG 2) Elaboração e análises do Extrato Aquoso; 3) Elaboração do Manual 

de Boas Práticas em Análise Sensorial e 4) Formação de Equipe Sensorial. A Figura 

1 demonstra esse delineamento do estudo: 
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Figura 1 – Delineamento Experimental do Estudo 

 

 

Fonte: Autor (2021) 

 

 Abaixo está o Quadro 1 o processo detalhado do experimento em geral, com 

suas caracterizações: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE 1 PARTE 2 PARTE 3 PARTE 4 
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Quadro 1 – Processo detalhado do estudo  

 
MANUAL DE BOAS PRÁTICAS 

SENSORIAIS 

 
ELABORAÇÃO 
 
APROVAÇÃO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

EQUIPE SENSORIAL 

 
SELEÇÃO 
 
 - Convite 
 - Entrevista 
 - Testes preliminares 
     - Sabor e Sensações 
     - Odor 
     - Visão 
 - Testes discriminativos 
     - Triangular 
     - Duo-trio 
     - Ordenação 
 - Testes descritivos 
     - Perfil Descritivo Quantitativo (PDQ) 
 
TREINAMENTO E MONITORIZAÇÃO 
 
     - Perfil Descritivo Quantitativo (PDQ) 

 
 
 
 
 
 
ERVA MATE CANCHEADA IG 

 
CARACTERIZAÇÃO MICROBIOLÓGICA: 
 
 - Contagem Total de Bolores e Leveduras 
 - Contagem de Coliformes Termotolerantes a 45 ºC 
 - Contagem de Coliformes Totais,  
 - Contagem de mesófilos Aeróbicos Viáveis a 30 ºC 
 - Salmonella spp. 
 - Escherichia coli  
 - Bacillus cereus 
 
CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA: 
 
  - Umidade 
  - Proteína 
  - Lipídios 

 
 
 
 
 
 
 
EXTRATO AQUOSO 

 
ELABORAÇÃO DO EXTRATO 
 
CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA: 
 - pH 
 - Acidez Total 
 - Resíduo Seco (Teor de Sólidos Totais) 
 - ° Brix (Teor de Sólidos Solúveis) 
 - Polifenóis Totais 
 - Taninos Condensados (Proantocianidinas) 
- Flavonóis e Ácidos Fenólicos 
 
ANÁLISE SENSORIAL: 
 
 - Associação de Palavras  
 - Escala hedônica 
 - Perfil Descritivo Quantitativo (PDQ) 
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CAPÍTULO 2 

 

 

 

 

MANUAL DE BOAS PRÁTICAS SENSORIAIS 
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 2 MANUAL DE BOAS PRÁTICAS DE ANÁLISES SENSORIAIS 

 

2.1 INTRODUÇÃO 

 

A elaboração de um Manual de Boas Práticas de Análises Sensoriais tem por 

objetivo passar informações e definições sensoriais, bem como, informar todos os 

procedimentos necessários para Formação de uma Equipe Sensorial, e dados sobre 

testes sensoriais, suas aplicações, além de informações estatísticas que podem ser 

aplicadas em cada teste (CARMO, 2018). 

Na indústria, a Equipe Sensorial é a ferramenta mais importante em pesquisa 

e desenvolvimento, além de ter papel importante no desenvolvimento de novos 

produtos, redução de fonte de suprimento, controle de qualidade e vida de prateleira 

(MENDES, 2005).  

 

2.2 ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO 

 

 A elaboração do “Manual de Boas Práticas Sensoriais” iniciou-se com a 

descrição de conceitos sobre os termos, materiais e métodos sensoriais, além de 

passos para a formação da Equipe Sensorial e suas especificações. O Manual foi 

baseado nas metodologias informadas pela ISO 8536:2012, Instituto Adolfo Lutz 

(2008) e Dutcoski (2013). Além disso, seguiu metodologia de documentação interna 

da empresa Baldo, onde foi datado, numerado e assinado pelo Diretor Industrial e 

Setor de Qualidade e Meio Ambiente, passando pelo processo de análise crítica 

interna para sua aprovação. 

 

2.3 PRODUTO FINAL 

 

 O Manual de Boas Práticas Sensoriais elaborado está apresentado no 

APÊNDICE J. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Com a elaboração do Manual de Boas Práticas Sensoriais, concluiu-se a 

importância da utilização dessa ferramenta na indústria, sendo um documento que 

Controle de Qualidade, necessário na indústria de alimentos. 

 

 Este Manual, se torna importante no auxílio da Seleção de provadores 

Treinados (Equipe Sensorial) e também fornece metodologias para a análise sensorial 

de produtos e/ou matérias-primas, bem como futuras análises de shelf life, 

desenvolvendo um papel importante no desenvolvimento de novos produtos ou 

controle estatístico aplicados na área de análise sensorial. 

 

 

 

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

29 

 

CAPÍTULO 3 

 

 

 

 

EQUIPE SENSORIAL 
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3 EQUIPE SENSORIAL 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

  

A equipe formada por avaliadores selecionados é chamada de Painel de 

Análise Sensorial. A formação de uma equipe sensorial requer atenção e 

planejamento em relação às necessidades inerentes à equipe, disponibilidade e 

interesse dos candidatos. O tamanho mínimo de uma equipe pode variar de 8 (oito) 

para uma equipe treinada, e de 100 pessoas para análises com consumidores 

(MENDES, 2005; TEIXEIRA, 2009). 

 

Para formar um Painel de Análise Sensorial é necessário  4 (quatro) etapas: 1) 

o recrutamento, 2) a pré-seleção dos provadores, 3) o treino dos provadores 

aprovados na pré-seleção e 4) a avaliação e monitorização do painel selecionado. Os 

provadores, também chamados de painelistas ou avaliadores, para participar de uma 

equipe sensorial passarão por um processo de avaliação preliminar, com treinamentos 

conceituais e provas simples de avaliação de amostras e produtos (sabor, odor, visão) 

(ISO, 2012; DUTCOSKI, 2013). 

 

 Os provadores devem estar motivados, ter sentido de responsabilidade e poder 

de concentração e não devem participar na prova caso apresentem sintomas de gripe 

ou constipação, se estiverem com transtornos emocionais ou pressões no trabalho ou 

se estiverem tomando medicação que afete a sua percepção sensorial (ISO, 2012). 

 

3.1.1 Recrutamento 

 

É a primeira fase na seleção de uma equipe sensorial. É a convocação das 

pessoas, que poderá ser feita por seminários, questionários, entrevistas ou contato 

pessoal. A participação não pode ser remunerada, mas pode-se usar o uso de brindes 

e cortesias. Inicia-se com o Convite e após a Entrevista Inicial (DUTCOSKI, 2013). 
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3.1.2 Pré-Seleção Inicial 

 

 Na pré-seleção, após avaliação da entrevista, e seleção dos provadores, 

poderá ser recrutado de 2 a 3 vezes pessoas a mais, o número de candidatos do que 

se necessita como número mínimo. Como próximo passo é realizado treinamento de 

conceitos e informações e testes preliminares de seleção, para após seguir para 

treinamento de provadores habilitados (DUTCOSKI, 2013). 

 

Os avaliadores selecionados na entrevista serão informados sobre o teste e o 

que se deseja fazer e o planejamento do ensaio sensorial, com uma breve 

apresentação conceitual sobre a análise sensorial e procedimentos que serão 

adotados durante a seleção de candidatos. Este treino inicial poderá ser feito via 

televisão, retroprojetor ou ainda com papéis impressos (ISO, 2012). 

 

3.1.3 Teste Preliminares 

 

 Sobre os testes preliminares, são utilizados testes de estímulos de gostos e 

sensações primárias (doce, salgado, amargo, ácido, adstringente, umami e metálico), 

além do teste de odor, teste de visão, teste de audição e testes de similaridade ou 

diferenciação. As concentrações para os testes são preparadas conforme 

recomendações de ISO 8586:2012 (DUTCOSKI, 2013; ISO, 2012).  

 

3.1.4 Avaliação, Monitorização e Treinamento do Painel dos Provadores  

 

 Essa fase permite aos provadores colocar em prática sua capacidade em 

detectar e descrever os estímulos sensoriais já adquiridos nas provas de seleção 

iniciais. Normalmente as provas são realizadas com testes descritivos com avaliação 

de sabores, cores e odores de alguns produtos, relacionando com uma escala 

estruturada ou não-estruturada (ou usando “nenhuma” e “extrema”; ou, em vez disso, 

“menos intenso” ou “muito intenso”) onde o provador deverá decidir se existe diferença 

ou não, além de descrever suas percepções sobre os atributos. Estes testes validam 

a repetibilidade e reprodutibilidade da “Equipe Sensorial” (SILVA, 2018). 
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3.1.5 Análise de Resultados 

 

Os provadores serão avaliados em relação aos acertos obtidos 

estatisticamente, na soma de resultados de todos os testes preliminares aplicados. 

Normalmente são aplicadas tabelas em Excel e pela Análise de Variância (ANOVA) 

para determinação de resultados (ISO 8586:2012).  

 

Os candidatos são avaliados conforme sua repetibilidade e reprodutibilidade, 

sendo que a “repetibilidade” é a habilidade do provador pontuar o mesmo produto de 

forma consistente para um atributo, pela medição da variação em diversas medidas 

repetidas e a “reprodutibilidade” é a habilidade do provador pontuar os produtos de 

mesma forma do que os demais provadores, sendo avaliada pelas médias de 

diferentes assessores (DUTCOSKI, 2013; PINTO, 2013). 

 

Também poderá ser utilizada a Análise de Componentes Principais (ACP), que 

avalia a consonância entre os assessores de um painel sensorial. Os coeficientes de 

correlação também podem ser utilizados para avaliar o desempenho dos painéis 

sensoriais e avaliadores, além de “Análise Generalizada de Procrustes” – GPA 

(Generalized Procrustes Analyses), a qual analisa os perfis de avaliação de 

avaliadores, a fim de aproximar as configurações de cada assessor a uma 

configuração e consenso, maximizando as similaridades geométricas (PINTO, 2013). 

 

3.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

A presente pesquisa também criou e posteriormente treinou e validou uma 

Equipe Sensorial dentro da empresa Baldo S/A. A seleção da equipe Sensorial foi 

interna realizada na empresa Baldo S/A inicializada com o Convite, conforme 

Apêndice A, convidando alguns funcionários para participarem da análise sensorial e 

após entrevista para pré-seleção dos interessados; este processo seletivo foi 

realizado a base do Manual de Boas Práticas Sensoriais da Baldo S/A. O Apêndice C 

demonstra o modelo da entrevista. A seleção de equipe foi realizada baseada na 

Figura 2 – Fluxograma da Seleção de Equipe: 
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Figura 2– Fluxograma de Seleção de equipe 

 

                                       Fonte: Autor (2021) 

 

 Os testes sensoriais aplicados para a seleção, utilizam os testes preliminares 

de Gostos e Sensações, Odor e Visão (Teste de Ishihara) e também os testes 

discriminativos (Teste Triangular, Teste Duo-trio e o Teste de Ordenação). Aos 

provadores aprovados nos testes preliminares foi aplicado o teste Perfil Descritivo 

Quantitativo (PDQ), que validará a equipe.  

 

3.2.1 Convite, Entrevista e Sala de Testes 

 

Para familiarizar os candidatos com os métodos, objetivos e materiais da 

análise sensorial, os candidatos a serem avaliadores foram convidados, entrevistados, 

selecionados e informados sobre o teste em questão, seu objetivo e procedimentos a 

serem adotados durante a seleção, além do planejamento do ensaio; este momento 

também envolveu uma breve apresentação sobre a análise sensorial, e sobre 

questões éticas e recomendações iniciais sobre coo proceder nos testes. 

  

O teste foi realizado em sala ampla, no Anfiteatro da empresa Baldo S/A, com 

mesas individuais, onde foram colocadas as amostras, os testes brancos, ficha de 

avaliação e caneta. A Figura 3 demonstra a foto da sala organizada para teste 

sensorial: 
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Figura 3 – Sala organizada para teste sensorial 

 

  Fonte: Autor (2021) 

 

 3.2.2 Teste de Sabor e Sensações 

 
O procedimento preliminar de seleção foi iniciado avaliando o potencial do 

candidato com testes de gostos e sensações, bem como capacidade de memorização 

de estímulos. As amostras foram preparadas nas concentrações recomendadas pela 

ISO 8586:2012 (doce, salgado, amargo, ácido, metálico, adstringente e umami) foram 

diluídos em água deionizada, apresentadas na Tabela 1: 

 

 Tabela 1 – Identificação das amostras, concentrações, número das amostras 

para identificação de gostos, sensações e de olfato e número CAS: 

GOSTO/ 
SENSAÇÃO  

Nº aleatórios das amostras MATERIAL N° CAS 
Concentração em água à 

temperatura ambiente (g/L) 

Doce 769 Sacarose 57-50-1 10 (1%) 

Ácido 194 Ácido cítrico 77-92-9 0,3 (0,03%) 

Amargo 431 Cafeína 58-08-2 0,3 (0,03%) 

Salgado 224 Cloreto de sódio 7647-14-5 2 (0,2%) 

Umami 625 Glutamato monossódico 142-47-2 0,6 (0,06%) 

Adstringente 927 Ácido Tânico 149-91-7 1 

Metálico 138 Sulfato ferroso hepta-hidratado 7782-63-0 0,01 

Fonte: Ductoski (2013), adaptado 

 

As amostras foram pesadas e diluídas, sendo após distribuídas em copos de 

plásticos, na quantidade de 15 mL e posicionadas na mesa, tendo o candidato à sua 

frente um total de 7 (sete) copos identificados, juntamente com as provas em branco, 
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copo de descarte, caneta e o modelo de Ficha de Identificação de gosto e sensações. 

A Figura 4 mostra o Modelo de Ficha para Identificação de gostos e sensações: 

 

Figura 4 – Modelo de Ficha de Identificação de gostos e sensações 

 

 Fonte: Dutcoski, 2013 

 O teste se iniciou com a apresentação aos julgadores de um conjunto de 

soluções aquosas para familiarização de gostos e sensações básicas (doce, amargo, 

ácido, umami, metálico, adstringente e salgado) e após apresentadas as amostras 

codificadas com três dígitos aleatórios, para classificação. O intervalo entre as 

diferentes avaliações, foi entre 20 e 30 segundos para cada amostra. Como provas 

em branco (= controle) foram usadas água, maçã e bolachas de água e sal. A Figura 

5 mostra as amostras para o Teste: 
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   Figura 5 - Amostra para o Teste de Gostos e Sensações 

 

Fonte: Autor (2021) 

 

 

3.2.3 Teste de Odor 

 
O segundo teste preliminar realizado foi o “Teste de Identificação de Odor”. 

Foram escolhidas 16 amostras (óleos essências e bebidas) para o teste e são elas: 

canela, fumaça, nota verde, cerveja, cravo, limão, baunilha, floral (jasmim), vinagre, 

hortelã/mentol, odor de flores (citrolenol), vinho, manjericão, abacaxi, funcho e 

pêssego, conforme detalhado na Tabela 2. As amostras foram preparadas nas 

concentrações recomendadas pela ISO 8586:2012. 
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Tabela 2 – Nome, número aleatório das amostras, material utilizado, número de CAS 

e concentração utilizada 

 

            Fonte: Dutcoski (2013) com adaptações 

 

Quanto ao ensaio do “Teste de Identificação de Odor” foram preparadas as 16 

amostras em copinhos embebidos com algodão e cobertos com uma folha de 

alumínio, sendo deixado um espaço vazio entre o algodão e a tampa, para permitir a 

concentração de odor, sendo feitos pequenos furinhos para aspiração da amostra. Foi 

disponibilizado um alfinete individual para furar o alumínio, a Ficha de Teste de 

Identificação de Odor, e uma caneta. Os julgadores foram instruídos de como 

proceder à prática da forma a aproximar a amostra à narina, evitando inaladas longas 

para não causar fadiga ou adaptação, tendo como prova em branco, cheirar seu 

antebraço, após cada inalação. A Figura 6, mostra a ficha do teste de Identificação de 

odores e Figura 7 as amostras: 
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              Figura 6 – Modelo da ficha do Teste de Identificação de Odores 

 

       Fonte: Dutcoscki (2013)  

 

  A Figura 7 – Amostras teste de Odor 

  

Fonte: Autor (2021) 
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3.2.4 Teste de Visão 

O terceiro teste preliminar realizado foi o “Texto de Visão”. Aplicou-se o Teste 

de Ishihara para avaliar os candidatos e observar se algum deles tem deficiência de 

visão das cores ou Daltonismo (ISHIHARA, 1987). A ficha de avaliação do Teste de 

Ishihara, usada no teste de visão, está identificado na Figura 8:  

     

Figura 8 – Teste de Ishihara 

 

Fonte: adaptado de Ishihara (1987) 

 

3.2.5 Teste Triangular 

 

O teste triangular seguiu o procedimento de amostras casualizadas, todas 

com numeração aleatória e descritas na ficha de controle.  

 

Para a realização do teste triangular, foram utilizados chá-mate tostado e chá-

mate sabor limão. Cada julgador recebeu 3 (três) amostras codificadas e foi informado 

que 2 (duas) são iguais e uma é diferente. Ao provador foi solicitado a provar as 

amostras da esquerda para a direita e identificar a amostra diferente na ficha de 
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avaliação. Foi disponibilizado como prova em branco a água mineral mantida em 

temperatura ambiente. Segue abaixo a Figura 9 que é a ficha do modelo para o teste 

triangular: 

Figura 9 – Ficha modelo do Teste Triangular 

 

Fonte: Dutcoski (2013); Instituto Adolfo Lutz (2008) adaptado 

 

Foram realizados 3 (três) testes triangulares e os resultados foram avaliados 

pela análise sequencial de Wald (FERREIRA et al., 2000), juntamente com os outros 

testes preliminares. 

 

3.2.6 Teste de Ordenação 

   

          Quanto à acuidade de cor, as amostras de erva-mate foram selecionadas na 

empresa Baldo S/A, com três tonalidades de cor, uma erva verde cancheada, uma 

erva–mate repousada durante 2 meses e erva–mate estacionada (= repousada) de 6 

meses e foram codificadas com números aleatórios (749, 522 e 653), conforme Tabela 

3: 
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Tabela 3 – Acuidade Visual – Avaliação da intensidade da cor da Erva-mate  

AMOSTRA CÓDIGO Intensidade da cor verde 

Erva-mate cancheada Verde 749 Verde mais intenso 

Erva-mate Repousada 2 meses 522 Intermediária 

Erva-mate Repousada 6 meses 653 Verde menos intenso 

         Fonte: Autor (2021) 

 

 As amostras foram oferecidas em cadinhos de inox, conforme Figura 10 e 

juntamente com o Modelo da Ficha de avaliação da cor, conforme Figura 11. 

 

Figura 10 – Amostras Teste de Ordenação 

 

                      Fonte: Autor (2021) 

 

Figura 11 – Imagem da Avaliação da cor da Erva-mate 

 

Fonte: Dutcoski (2013), adaptado 
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  3.2.7 Teste Duo-trio 

 

Quanto ao teste Duo-trio, o provador foi apresentado a 1 (uma) amostra padrão 

e 2 (duas) amostras codificadas, com números aleatórios, de chá-mate tostado e chá-

mate sabor limão. Foi informado que uma das amostras é igual ao padrão e solicitado 

a identificar a amostra igual ao padrão, provando as amostras da esquerda para a 

direita. Foi disponibilizado como Prova em branco (= controle) a água mineral mantida 

em temperatura ambiente. Segue abaixo a ficha do modelo para o teste duo-trio 

(Figura 12). 

 

          Figura 12 – Modelo ficha avaliação Duo-trio 

 

         Fonte: Dutcoski (2013), adaptado 

 

 3.2.8 Teste de Perfil Descritivo Quantitativo (PDQ) 

 

 Os candidatos classificados nos testes de seleção preliminares, foram 

encaminhados para o teste de linguagem e treinamento, realizados em reuniões onde 

os atributos foram reunidos e adequadamente definidos e memorizados pelos 

provadores pelo “Teste do Perfil Descritivo Quantitativo” (PDQ), o qual avalia todos os 

atributos sensoriais presentes num produto alimentício, tais como aparência, aroma, 

sabor e textura e suas intensidades quantificadas, juntamente com as referências 

selecionadas e apresentadas (BASTOS, 2007). Os passos são os seguintes: 
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1º Etapa – Seleção de provadores; 

2º Etapa – Desenvolvimento da terminologia descritiva; 

3º Etapa – Treinamento e Seleção de Provadores; 

4º Etapa – Teste Sensorial; 

5º Etapa – Análise dos resultados. 

 O líder do painel é o responsável pela organização do painel e é recomendado 

de 8 a 15 avaliadores para esse teste (DUTCOSKI, 2013, ISO/DIS 13299). 

  

3.2.8.1 Seleção de Provadores 

 

Para o “Teste de Perfil Descritivo Quantitativo” (Teste de PDQ), dos 27 (vinte e 

sete) candidatos aprovados foram selecionados 7 (sete) candidatos que melhor se 

destacaram na Seleção da Equipe Baldo S/A. Foram encaminhados para o teste de 

linguagem e treinamento, onde foi realizada reunião onde os atributos foram reunidos 

e adequadamente definidos e memorizados pelos provadores. Inicialmente foi 

apresentado uma descrição sobre o procedimento do Teste de PDQ, conforme 

Apêndice E. 

 

3.2.8.2 Desenvolvimento da Terminologia Descritiva 

Inicialmente a avaliação iniciou-se aplicando aos avaliadores um teste de 

acuidade e sensibilidade aplicando a escala não estruturada conforme o ANEXO C. 

Em seguida apresentou-se um vocabulário de atributos para familiarização, conforme 

APÊNDICE E, e também a lista de parâmetros de alguns componentes mais 

empregados em testes descritivos conforme Tabela 4: 
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 Tabela 4 – Lista de Parâmetros sensoriais empregados em testes descritivos 

 

             Fonte: Instituto Adolfo Lutz (2008), adaptado 

 

Após apresentação do vocabulário e lista dos parâmetros, foram 

disponibilizados 2 (dois) extratos feitos com erva cancheada verde e erva cancheada 

repousada, utilizando o procedimento utilizado por Duarte (2000), simulando a bebida 

na forma de chimarrão, sendo comprovado que os extratos em cuia e por infusão 

apresentam a mesma composição físico-química e sabor, portanto, podem ser 

considerados iguais.  

 

A proporção utilizada foi 1:10 (50 g de erva-mate para 500 ml de água). Os 

extratos foram preparados em frascos de becker e adicionada água a 70 °C e deixado 

em infusão por 5 minutos. Decorrido o tempo, o extrato foi filtrado em filtros de café 

ou chá-mate. Ambos foram colocados em garrafa térmica e foram servidos somente 

na hora da avaliação, estando a uma temperatura de 60 a 65 °C, sendo colocados 

dentro de copos plásticos descartáveis em torno de 20 mL de extrato. A Figura 13 

mostra a infusão da erva-mate: 
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Figura 13 – Infusão da Erva-mate 

  

Fonte: Autor (2021) 

 

Para o teste dos extratos foi utilizado o Método de Rede (The Kelly Repertory 

Grid Method) de Moskowitz (1983), onde os julgadores descrevem as similaridades e 

diferenças entre as amostras. Após isso, com ajuda de um líder todos os termos são 

listados e contados (Figura 14), permanecendo os que forem citados em maior 

número de vezes pelos julgadores e concordados por todos os membros, e assim é 

formada a ficha de escala não-estruturada para o perfil descritivo quantitativo (PDQ), 

marcando as escalas, conforme modelo da Figura 15: 

 

Figura 14 – Modelo de listagem consensual de atributos e número de vezes em 

que foram descritos 

 

 Fonte: Instituto Adolfo Lutz (2008) adaptado 
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 Figura 15 – Modelo de ficha da escala não estruturada para Perfil Descritivo 

Quantitativo (PDQ) 

 

Fonte: Instituto Adolfo Lutz (2008), adaptado 

 

3.2.8.3 Treinamento 

 

  Após levantamento de atributos e formação da ficha de escala não estruturada 

de 9 (nove) centímetros, os provadores foram treinados para verbalizar suas 

sensações e dessa forma demonstrar a reprodutibilidade e repetibilidade. Nesta 

etapa, os avaliadores também se familiarizam com os atributos, provando essas 

referências, que também podem ser chamados de materiais âncoras. As referências 

escolhidas foram:  própolis, a fumaça líquida, a cafeína, o ácido tânico, o ácido cítrico 

e infusões com erva-mate repousada e erva-mate verde cancheada, todas em 

diluições apropriadas a apresentadas em de acordo com os extremos da ficha não 

estruturada (DUTCOSKY, 2013). 

  

Após isso, foram utilizados 3 (três) extratos, elaborados com erva cancheada 

verde (não repousada), erva-mate cancheada repousada e composto de erva-mate 

com chá, utilizando o procedimento utilizado por Duarte (2000), simulando a bebida 

na forma de chimarrão conforme comprovações através de testes que extratos em 

cuia e por infusão apresentam a mesma composição físico-química utilizando o 

mesmo método utilizado no teste de similaridades e diferenças. As amostras foram 
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apresentadas de forma casualizada e com numeração aleatória e resultados anotados 

na ficha de perfil sensorial. 

 

3.2.8.4 Validação 

 

 Após o treinamento inicial com as referências, a validação foi realizada a partir 

de 2 (duas) sessões, uma de manhã e outra de tarde, avaliando o desempenho de 

cada avaliador em grupo individual e em grupo, usando Infusão com erva-mate (3 

amostras casualizadas e codificadas), utilizando-se método descrito por Duarte 

(2000), utilizando extrato como se fosse chimarrão. 

 

 Quanto à análise estatística utilizou-se o modelo de Análise de Variância 

(ANOVA) e Teste de Tukey os quais verificam se existe diferença significativa entre 

as médias e se os fatores analisados exercem influência em alguma variável 

dependente. Levando-se em conta, ainda, a variabilidade entre os produtos e os 

avaliadores e também as replicações. Desta forma é possível checar o desempenho 

dos avaliadores em termos de homogeneidade e repetibilidade (DUTCOSKI, 2013). 

 

 3.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 A seleção da Equipe Sensorial Baldo S/A foi realizada ao longo de um período 

de 12 (doze) meses. O processo de seleção iniciou-se com 42 (quarenta e dois) 

candidatos, sendo todos colaboradores da empresa, funcionários de diversos 

departamentos, tais como Administrativo, Contabilidade, Financeiro, Comercial, 

Qualidade, Produção e Suprimentos. Como ponto de partida do processo seletivo, 

foram utilizados os seguintes critérios, através de entrevista inicial:  1) consumir erva-

mate ao menos 1 (uma) vez por semana; 2) ter boas condições de saúde; 3) gostar 

da bebida (chimarrão e chá); 4) ter disponibilidade para participar dos testes.  

Foram realizados no total 6 (seis) testes preliminares para a Formação da 

“Equipe Sensorial Baldo S/A” com valores independentes; desses, o Teste Triangular 

foi realizado em triplicata, devido a repetitividade e reprodutibilidade. Os testes 

preliminares utilizados foram:  



 
 

48 

 

1. Teste de Sabor e Sensações,  

2. Teste de Odor,  

3. Teste de Ishihara,  

4. Teste de Ordenação,  

5. Teste Duo-trio,  

6. Teste Triangular (3x). 

Para monitoramento e validação da “Equipe Sensorial Baldo S/A” foram 

realizados Testes de Perfil Descritivo Quantitativo (PDQ), utilizando-se uma escala 

não-estruturada com testes casualizados. 

3.3.1 Entrevista 

O questionário de pré-seleção foi realizado por 42 (quarenta e dois) candidatos, 

sendo que, 13 (treze) eram do sexo feminino, e 29 (vinte e nove) do sexo masculino, 

representando 31% e 69%, respectivamente. Após análise dos questionários notou-

se que a maior faixa etária escrita se situava na faixa de 21 a 30 anos totalizando 40% 

dos candidatos. A faixa de 18 a 20 anos teve 2 (dois) candidatos (5%); já na faixa de 

31 a 40 anos, 7 (sete) candidatos (17%) e 41 a 50 anos, 6 (seis) candidatos (14%), 51 

a 60, 7 (sete) candidatos (17%), e na faixa de 60 anos ou mais foram 03 (três) 

candidatos (7%). Não havia nenhum candidato com menos de 18 anos (0%). A Tabela 

5 apresenta estes dados demográficos dos candidatos: 

Tabela 5 – Dados demográficos dos candidatos 

 n % 

GÊNERO 

Masculino 29 69% 

Feminino 13 31% 

IDADE 

Menor 18  0 0% 

18-20  2 5% 

21 a 30  17 40% 

31 a 40  7 17% 

41 a 50  6 14% 

51 a 60  7 17% 

60 ou mais 3 7% 
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                Quanto aos dados da entrevista, dos 42 (quarenta e dois) candidatos, 

apenas 2 (dois) não sabiam o que seria uma análise sensorial. Além disso, 1 (uma) 

pessoa informou que não consome chimarrão, e 8 (oito) candidatos informaram que 

não consomem chá, 5 (cinco) candidatos relataram doenças que poderiam afetar 

dados sensoriais (possíveis sensibilidades de sabor e odor causadas pela Covid-19), 

1 (um) candidato informou ser alérgico a crustáceos e nozes, 1 (um) candidato estava 

com dentadura e 1 (um) candidato com resfriados frequentes. Quanto ao restante das 

perguntas todos os 42 (quarenta e dois) candidatos expressaram a sua vontade de 

serem colaboradores, com disponibilidade para participar dos testes, gosto pelos 

produtos com erva-mate e não-possuindo doenças bucais e hipoglicemia. A Tabela 6 

mostra os dados da entrevista: 

 

Tabela 6 – Dados da entrevista 

Perguntas Sim Não 

Sabe o que é análise sensorial? 40 2 

Gostaria de ser colaborador? 42 0 

Disponibilidade para participar dos testes? 42 0 

Gosta de produtos à base de erva-mate? 42 0 

Consome chimarrão pelo menos 1 vez por semana? 41 1 

Consome chá? 34 8 

Possui doença que prejudique a capacidade de 
perceber odores? 

5 37 

Possui hipoglicemia? 0 42 

Possui alergia à alimentos? 1 41 

Possui hipertensão? 5 37 

Possui doenças bucais? 0 42 

Possui dentaduras? 1 41 

Possui resfriados frequentes? 1 41 
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3.3.2 Testes Preliminares 

 

No “Teste de Gostos e Sensações”, também popularmente chamado de Teste 

de Estímulos, foram avaliados 42 (quarenta e dois) candidatos. Foram avaliadas 7 

(sete) amostras codificadas aleatoriamente. A maior quantidade de acertos foi com a 

prova do estímulo doce, dos 42 candidatos, 40 (quarenta) identificaram o estímulo 

doce, representando 95,23% dos candidatos. Isso pode ter acontecido porque é o 

sabor mais apreciado pelos seres humanos, a sacarose é uma substância bastante 

agradável e pura, refletindo pressões evolutivas para selecionar alimentos com alta 

energia e consumi-los com mais frequência (HLADIK, 2002). Já a identificação do 

estímulo salgado, está em segundo lugar com 38 acertos (90,47%), seguindo o 

metálico e adstringente 36 acertos cada, atingindo a porcentagem de 85,71%. O 

estímulo umami obteve 32 acertos, contabilizando 76,19% de acertos. Os sabores 

ácido e amargo obtiveram resultados mais baixos, com 28 candidatos 

respectivamente, representando 66,67%. A Figura 16 mostra os resultados do teste 

de Sabor e Sensações:  

 

Figura 16 – Resultados do teste de sabor e Sensações 

 

Fonte: Autor (2021) 

 

Avaliando os resultados, a maior dificuldade encontrada entre os candidatos da 

empresa foi diferenciar o sabor “ácido” do sabor “amargo”, onde os sabores foram 
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confundidos. Isso se deve após alguns estudos um problema de falta de compreensão 

e não um problema fisiológico, pois normalmente o uso incorreto do ácido e amargo é 

bastante observado, tal como definir o limão como sendo amargo (SILVA, 2013). 

 

Num quadro geral observou-se que dos 42 (quarenta e dois) provadores, 18 

(dezoito) acertaram os 7 (sete) sabores (100%), 2 (dois), acertaram 6 sabores 

(85,71%), 14 (catorze), 5 (cinco) sabores, 4 (quatro) candidatos, acertaram 4 (quatro) 

sabores, 03 (três) candidatos acertarem 3 (três) sabores e 01 (um) candidato acertou 

01 sabor. Os dados estão informados na Figura 17: 

 

Figura 17– Quantidade de provadores e porcentagem de acertos – Teste de Gostos e 

Sensações 

 

Fonte: Autor (2021) 

 

Quanto ao “Teste de Seleção de Odores” foi aplicada a seguinte tabela 

avaliando dois critérios, com pontuação de 03 (três) pontos para acerto direto de odor 

de 02 (dois) pontos para associação com o odor, tais como odor defumado, chá, suco 

de fruta ou termos que remetem a lembrança do odor, a pontuação mínima para 

classificação foi de 24 (vinte e quatro) pontos e a máxima 48 (quarenta e oito) pontos.  

 

Quanto ao Teste de Odor, se obteve uma participação de 34 candidatos. 

Observou-se que nenhum candidato fez pontuação máxima de 48 pontos, tivemos 01 

(um) candidato com 44 pontos. Nenhum dos 34 candidatos fizeram menos de 24 

pontos e desta forma não houve desclassificação, apresentados na Figura 18: 
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Figura 18 – Teste de Seleção de Odores 

 

Fonte: Autores (2022) 

  

Os resultados podem ser avaliados pelo Prisma Triangular de Henning que 

divide os odores em 6 odores primários: pútrido, frutado, resinoso, picante 

(especiarias), fragrante (floral) e queimado, conforme detalhada na Figura 19 e Tabela 

7. 

 Figura 19– Prisma Triangular de Henning 

 

Fonte: Raugust (2018) 

Tabela 7 – Bloco de classificação de Henning, com normatização de escalas de 

identificação

 

Fonte: Burkert (2013), adaptado 
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Observou-se que alguns odores foram mais fáceis de serem percebidos, como 

o mentol teve 28 (vinte e oito) candidatos que perceberam e descreveram diretamente 

o odor, totalizando 82,35% de acerto em 1ª opção. Também a cerveja, 25 (vinte e 

cinco) provadores acertaram como 1º opção (73,53%) e o óleo essencial de funcho, 

com 23 (vinte e três) provadores, em 1ª opção (67,65%). Avaliando os resultados, os 

compostos mentol, cerveja e funcho que foram mais facilmente percebidos 

apresentam uma liberação de compostos voláteis e odor característico, e podem ser 

classificados como especiarias, que possuem uma escala que é classificado muito 

fácil de ser percebido (BUCKERT, 2013; RAUGUST, 2018). 

 

Quanto ao menos percebidos foram o xarope de abacaxi (nº 555), com 8 (oito) 

acertos em 1ª opção (23,53%) e acetato de benzila (nº 675), com 9 (nove) acertos 

(26,47%) e a fumaça líquida (n° 300) com 10 acertos (29,41%). Para o odor de acetato 

de etila e fumaça que foram menos percebidos, pode-se concluir que fazem parte do 

grupo queimado que é mais difícil de ser notado. Quanto ao xarope de abacaxi, pela 

tabela de Henning, seria classificado como de fácil percepção, porém, não obtivemos 

a mesma resposta, talvez por ser um xarope e desta forma a sacarose dificultou a 

percepção, sendo que foi bastante definido como sabor de outras frutas, tal como 

morango, framboesa e pêssego. 

 

No teste de visão, foram avaliados 36 (trinta e seis) candidatos pelo Teste de 

Ishihara, onde identifica, se algum provador apresenta a discromatopsia (deficiência 

que dificulta a identificação das cores ou a ausência completa da sensibilidade a elas) 

que também é conhecida por Daltonismo (ISHIHARA, 1987). Os portadores da 

discromatopsia possuem dificuldade de distinguir as cores primárias, em especial o 

vermelho e o verde. Existem três tipos de discromatopsia: 1) monocromacia, 2) 

dicromacia e 3) tricomacia anômala (QUARTO et al., 2019). 

 

O “Teste de Ishihara” possui método de demonstração, mascaradas, 

escondidas e diagnósticas. Uma pessoa que possui a discromatopsia apresenta 

dificuldades em distinguir o vermelho e o verde, e terá, portanto, dificuldades para 

identificar os números presentes dentro de cada círculo. Dessa forma, torna-se fácil 

identificar indivíduos que apresentam falhas na percepção visual. 
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Nenhum dos 36 candidatos apresentou dificuldades na verificação das cores e 

números (100% de acertos). Destes, 9 (nove) pertencem ao gênero feminino e 30 

(trinta) ao gênero masculino, representando 23% e 77%, respectivamente. Num 

quadro geral, homens são mais propensos a ter daltonismo, conforme estudos 

indicam e estima-se que 5% dos homens e 0,5% das mulheres sejam portadores de 

discromatopsia (VESPUCCI, 2018). A Tabela 8 mostra a Avaliação do Teste de 

Ishihara, onde foi utilizado 24 figuras: 

 

       Tabela 8 – Avaliação do Teste de Ishihara 

 

A marca X indica imagens que não podem ser lidas; Números nos parênteses indicam que poderão 
ser lidos, contudo sem boa definição. Fonte: adaptado de ISHIHARA (1971, 1987) 

 

 

 

 

3.3.3 Teste de Ordenação 

 

 No Teste de Ordenação participaram 35 (trinta e cinco) candidatos e foi 

realizado apenas 1 (um) teste de ordenação. Para o teste de ordenação pareada, na 

análise sensorial, as somas das posições de cada amostra foram comparadas pela 

diferença crítica entre os totais das somas de ordenação para concluir se as amostras 

diferem entre si da Tabela de Newell e MacFarlane (1987) (Apêndice E), apresentada 
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no Apêndice D. A diferença significativa entre as amostras foi considerada quando 

(p<0,05). Tendo-se 35 (trinta e cinco) candidatos, a diferença entre os somatórios dos 

julgamentos, deve ser maior que 20 (vinte), pois utilizou-se 03 (três) amostras. A 

Tabela 9 mostra o cálculo da diferença significativa: 

 

 Tabela 9 – Diferença significativa entre as amostras 

A-B= 42-70= 28 > 20: há diferença significativa a 5% 

A-C= 42-97=55 > 20: há diferença significativa a 5% 

B-A= 70-40=28 > 20: há diferença significativa a 5% 

B-C= 70-97=27 > 20: há diferença significativa a 5% 

C-A= 97-42=55 > 20: há diferença significativa a 5% 

C-B= 97-70=27 > 20: há diferença significativa a 5% 

 

Avaliando o desempenho geral dos candidatos, dos 35 (trinta e cinco) 

avaliados, 25 (vinte e cinco) candidatos acertaram a ordenação das amostras 

(71,43%). 

 

3.3.4 Teste Duo-trio 

 

 Em relação ao teste Duo-trio, participaram 31 (trinta e um) provadores e foi 

avaliada inicialmente a significância do teste. Realizada a Ficha de controle, que está 

no Apêndice G, a significância é avaliada segundo parâmetros do número mínimo de 

julgamentos corretos para estabelecer a significância de 5%, conforme dados do 

Apêndice H. Os parâmetros adotados para a análise foram: Análise de significância 

para o teste duo-trio unilateral p = ½ 

 

Para 31 respostas e 5% de significância: mínimo de 21 acertos são 

necessários. Avaliando a quantidade de acertos e havendo 21 acertos, conclui-se que 

há diferença significativa entre as amostras. Quanto ao desempenho dos provadores: 

dos 31 (trinta e um) provadores, 21 (vinte e um) acertaram a amostra conforme o 

padrão, gerando 72,41%. 
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3.3.5 Teste Triangular 

 

Para o teste triangular foram realizados 3 (três) testes, com 31 (trinta e um) 

candidatos e, inicialmente, foi verificado e calculado a diferença significativa, onde os 

parâmetros adotados para a análise são: análise de significância para o teste 

triangular (p=1/3), a 5% de significância. As fichas de Controle que estão 

apresentadas no apêndice F e foi utilizada a tabela de número mínimo de respostas 

corretas para estabelecer uma diferença e vários níveis de significância, conforme 

Apêndice G e assim concluiu-se que: 

- Amostra 1: Para 31 respostas e 5% de significância: Mínimo 16 acertos. 

Como houve 28 acertos, concluiu-se que há diferença significativa entre 

as amostras, a 5%. 

- Amostra 2: para 31 amostras e 5% de significância: Mínimo de 16 

acertos. Como houve 24 acertos, concluiu-se que há diferença 

significativa entre as amostras. 

- Amostra 3: para 31 respostas e 5% de significância: mínimo de 16 

acertos. Como houve 27 acertos, concluiu-se que há diferença 

significativa entre as amostras 

Avaliando cada um dos testes, verifica-se que os provadores obtiveram a 

pontuação mínima estabelecida para o teste triangular. Dos 31 (trinta e um) 

candidatos, 21 (vinte e um) candidatos acertaram as 3 (três) combinações 

apresentadas, outros 5 (cinco) provadores duas combinações e mais 5 (cinco) 

provadores apenas uma combinação. 

3.3.6 Pontuação Final  

A Tabela 10 abaixo demonstra a pontuação total dos 8 (oito) testes iniciais e a 

com a pontuação de cada candidato de forma individual, onde cada teste valia 1 (um) 

ponto. 
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Tabela 10 – Pontuação final dos 08 (oito) testes iniciais 

 

p* : n° do provador 
A: Aprovado 
NA: Não aprovado 
 
 

A Figura 20 mostra o Gráfico Seleção de rejeição e aceitação de equipe 

baseado no Teste de Wald:  

 

 

 

 



 
 

58 

 

Figura 20 – Gráfico Seleção de rejeição e aceitação de equipe baseado no 

Teste de Wald 

 

p0: máxima inabilidade aceitável (probabilidade acertar ao acaso) = 1/3 = 0,33 

p1: mínima habilidade aceitável = 2/3 = 0,66 

α: Probabilidade de aceitar um candidato sem acuidade = 0,05 

β: probabilidade de rejeitar um candidato com acuidade = 0,20 

n: número mínimo de testes corretos necessários para aceitar o candidato 

A: Aceitação; A =2,0 + 0,5n 

R: Rejeição; R = -1,12 + 0,5n 

 

Verificou-se então que, após a realização dos 8 (oito) testes de seleção, 

iniciando o processo seletivo com 42 (quarenta e dois) candidatos, que: 

● 27 candidatos, se classificaram, pois obtiveram mais de 6 (seis) acertos, 

com um valor percentual final acima de 70%, pontuação mínima, avaliada 

conforme pontuação mínima de cada teste, destes, 12 (doze) candidatos 

obtiveram pontuação igual 8 pontos, apresentando uma excelente 

sensibilidade na identificação dos sabores e odores, sempre respeitando o 

“Teste Sequencial de Wald” que refere-se ao conjunto de técnicas para a 

realização de testes de hipótese ou para a estimação de parâmetros quando 

o tamanho da amostra não é prefixado durante o decorrer de um 

experimento, de acordo com critérios que dependem das observações, e à 

medida que elas ocorrem (SILVEIRA, 2019) 
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● 15 candidatos não foram aprovados, visto que 9 (nove) desistiram, 

inicialmente do teste e outros 6 (seis) foram desistindo ou se 

desclassificando durante o processo, por falta, férias ou problemas de 

saúde. 

 

A divulgação dos resultados foi enviada via e-mail, de forma individual para 

todos os 42 (quarenta e dois candidatos), e os 15 (quinze) candidatos com maior 

pontuação foram convidados a participar dos testes descritivos. Quanto aos outros 

candidatos, os mesmos serão convocados conforme necessidade da empresa, para 

testes de análise sensorial e poderão, desta forma, futuramente participar também de 

testes descritivos, conforme a demanda necessária.  

Importante destacar, que os nomes dos funcionários participando da Equipe 

Sensorial Baldo S/A não serão divulgados nas listagens enviadas, apenas cada 

candidato será identificado por numeração para evitar qualquer constrangimento e 

respeitando os códigos de ética. A lista com os nomes dos provadores ficará 

armazenada em documentos oficiais sigilosos na empresa e os testes serão 

acompanhados de atas para verificar a presença dos analistas nas reuniões e testes. 

3.3.7 Perfil Descritivo Quantitativo (PDQ) 

3.3.7.1 Seleção de provadores – Teste de escalas 

 

Participaram 7 (sete) candidatos (n=7), sendo 5 (cinco) do sexo masculino e 2 

(dois) (n=2) do sexo feminino, formalizando 72% e 28%, respectivamente. Os 

provadores preencheram o teste de escalas, observando os 3 (três) exemplos iniciais 

e marcaram com um traço a linha de acordo com a proporção coerente com sua 

percepção e o resultado está apresentado na Tabela 11: 
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Tabela 11 – Resultados da escala da medida dos candidatos com desvio 

padrão comparados com a escala padrão 

FIGURA MÉDIA DE MEDIDA 
DE ESCALAS DOS 

CANDIDATOS (cm) 

PADRÃO PARA A 
ESCALA (cm) 

1 5,20 ± 0,49 5,25 

2 1,11 ± 0,84 0,75 

3 0,68 ± 0,19 1,00 

4 1,34 ± 0,18 1,15 

5 5,43 ± 0,14 5,25 

6 0,94 ± 0,48 0,75 

7 5,05 ± 0,42 4,50 

8 1,05 ± 0,92 0,75 

9 3,36 ± 0,24 3,00 

10 2,86 ± 0,96 3,00 

 

Para a amostragem com 7 (sete) provadores, considerando o desvio padrão, 

observa-se que para as Figuras 1, 3, 4, 5, 6, 7, estão bem distribuídos em torno da 

média, com desvios variando de 0,14 a 0,49 podendo ser considerado um desvio 

padrão pequeno. Já para as Figuras 2, 8 e 10, o desvio varia de 0,84 a 0,96 que pode 

ser considerado um desvio um pouco mais elevado com valores que variaram acima 

e abaixo a média esperada. O teste de escalas é aplicado em provadores treinados 

para o reconhecimento de atributos e serve para avaliar a percepção dos mesmos em 

visualizar os níveis extremos (nada ou muito intenso) dos atributos de um produto. O 

teste foi realizado para conhecimento do procedimento da escala não estruturada a 

qual foi utilizada no Perfil Descritivo Quantitativo (PDO) e foi considerado satisfatório 

para os provadores selecionados. 

3.3.7.2 Desenvolvimento e terminologia descritiva 

O teste realizado com as amostras e as referências para definição da 

terminologia foram avaliados segundos os atributos escolhidos pelos provadores 

durante o teste de similaridade da erva-mate, pelo Método de Rede de Kelly 

(MOSKOWITZ, 1983) onde foram gerados os termos descritores que definem as 

similaridades e diferenças entre as amostras.  Os julgadores discutiram os termos 

propostos, avaliando a frequência com que apareciam e eliminaram os termos 

sinônimos ou pouco citados de forma consensual.  
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Quanto ao resultado do desenvolvimento de atributos, após as definições de 

similaridades e diferenças feitas pelos aprovadores após prova das amostras foram 

elencados 10 (dez) atributos. Os atributos aprovados foram 9 (nove), sendo eles: 

“característico”, “residual”, “fumaça”, “amargo”, “adstringente”, “ácido”, “turbidez”, “cor 

verde” e “cor dourada.  Os atributos descritos pelos provadores estão demonstrados 

na Tabela 12 abaixo: 

Tabela 12 – Atributos descritos pelos provadores no desenvolvimento da 

terminologia 

 ATRIBUTOS N° DE VEZES CITADO 
A
P
A
R
Ê
N
CI
A 

Turbidez 14 

Cor verde 14 

Cor dourada 5 

 
A
R
O
M
A 

Característico 15 

Residual 8 

Fumaça 11 

       
S
A
B
O
R 

Adstringente 8 

Amargo 10 

Ácido 2 

Adocicado 2 

 

Após anotados e contados os atributos, houve discussão entre o grupo e foi 

definido que apenas o termo “adocicado”, citado 02 (duas vezes) não permaneceria 

na lista de atributos a serem avaliados, por não ser tão relevante no produto analisado. 

 Quanto à aparência, o atributo “turbidez” foi citado 14 (catorze) vezes, a “cor 

verde”, citada 14 vezes e a cor dourada também citada 14 (catorze) vezes. Em relação 

ao aroma, o atributo “característico” foi citado 15 (quinze) vezes, o termo “residual” 8 

(oito) vezes e aroma de “fumaça”, 11 (onze) vezes. Quando solicitado termos de 

similaridades e aparência referente ao sabor, o atributo “adstringente” foi citado 8 

(oito) vezes, o termo “amargo” 10 (dez) vezes. E o termo “ácido” foi citado 2 vezes e 

a palavra “adocicado” também obteve 2 citações.  
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 Após o levantamento de atributos foi realizada a formação da “Ficha de Escala 

não-estruturada” de 9 cm, utilizando-se os termos âncoras de “nada intenso” e “muito 

intenso” conforme apresentada na Figura 21: 

Figura 21 – Ficha de Perfil Descritivo Quantitativo 
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3.3.7.3 Treinamento  

Todos os 7 (sete) membros da Equipe Sensorial Baldo S/A passaram por 

treinamento, onde foram utilizados produtos de erva-mate e as amostras referência 

para fixar a memória sensorial, aguçar o poder de discriminação entre as amostras, 

avaliar a repetibilidade e a concordância com os demais membros da equipe. As 

referências para aparência, aroma e sabor foram preparadas, utilizando-se erva-mate 

verde e repousada, água potável, fumaça líquida, cafeína, ácido cítrico, extrato de 

própolis e ácido tânico. 

 

O treinamento dos atributos com as referências ocorreu de forma organizada 

com 7 (sete) provadores e apresentou os seguintes resultados avaliados pelo teste de 

ANOVA e Tukey, com (p > 0,05), com os seguintes atributos avaliados: característico, 

residual, fumaça, amargo, adstringente, ácido, turbidez, cor verde e cor dourada. Os 

dados dos atributos listados pelos painelistas no treinamento, bem como suas 

definições e referências é mostrado no Quadro 4: 

 

Quadro 2 - Listagem de atributos e materiais de referência para treinamento 

 Termo descritor 
(ATRIBUTO) 

DEFINIÇÃO REFERÊNCIA 

 
 
A
R
O
M
A 

 
Característico 

Aroma característico sentido via 
retronasal de erva-mate cancheada 

repousada 

Nada intenso: água 
Muito intenso: erva-mate 
cancheada repousada 

 
Residual 

 

Aderência do sabor na boca por um 
tempo depois de engolir 

Nada intenso: água 
Muito intenso: solução de extrato 
de própolis, utilizando 40 gotas de 
extrato em 300 mL de água 

 
Fumaça 

Intensidade do odor típico de queimado 
ou folha torrada 

 

Nada intenso: água 
Muito intenso: solução de fumaça 
líquida 0,01g de fumaça líquida em 
300 mL de água 

 
 
 
 
 
S
A
B
O
R 

 
Amargo 

Gosto característicos de substâncias 
amargas 

Nada intenso: água 
Muito intenso: solução de cafeína, 
utilizando 0,18 g de cafeína para 300 
mL de água 

 
 
 

Adstringente 

Sensação de amarração na língua e 
mucosas bucais referente a ao sabor de 

ácido tânico. Sensação de secura 
na mucosa oral, semelhante a frutas 

verdes, como o 
caqui e banana 

 
Nada intenso: água 
Muito intenso: solução de ácido 
tânico, utilizando 0,45 g de ácido 
tânico em 300 mL de água 

 
Ácido 

Atributo relacionado ao gosto ácido, 
característico 

de ácido cítrico em solução. 

Nada intenso: água 
Muito intenso: solução de ácido 
cítrico, utilizando 0,45 g de ácido 
cítrico em 300 mL de água 
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A
P
A
R
Ê
N
C
I
A 

 
Cor Dourada 

Intensidade da cor típica da erva-mate 
cancheada repousada 

 

Nada intenso: erva-mate cancheada 
verde 
Muito intenso: erva-mate 
cancheada repousada 

 
Cor verde 

Intensidade da cor típica da erva-mate 
verde 

Nada intenso: erva-mate cancheada 
repousada 
Muito intenso: erva-mate 
cancheada verde 

 
 

Turbidez 

Qualidade de não permitir a passagem 
de luz devido à presença de partículas 

em suspensão 

Nada intenso: água 
Muito intenso: infusão de erva-mate 
cancheada repousada utilizando 45 
g de erva para 300 mL de água 

 

O painel a ser treinado, com os 7 (sete) provadores, utilizou as referências e 

extratos de 3 (três) amostras de erva-mate. Os painelistas apresentaram boa 

reprodutibilidade entre eles para os atributos avaliados dentro das amostras: 𝐹𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑡𝑒 

o valor variou de 0.82 ≥ 𝐹𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝 ≥ 2.95 para valor crítico 𝐹 = 2.99. Os resultados 

estatísticos mostraram que os painelistas apresentaram resultados confiáveis. A 

Tabela 13 mostra o perfil sensorial dos extratos analisados: 

 

Tabela 13 – Perfil sensorial dos extratos analisados 

 ATRIBUTO Erva-mate 
verde 

Erva-mate 
repousada 

Composto de 
erva-mate 

Arom
a 

Característico 7,07a ± 1,20 7,16a ± 0,80 6,69a ± 0,75 

Residual 5,37a ± 1,72 4,67a ± 2,50 6,04a ± 2,06 

Fumaça 4,99a ± 0,89 6,13a ± 2,39 1,87b ± 1,89 

Sabor Amargo 5,68a ± 2,89 7,51a ± 1,07 6,60a ± 1,85 

Adstringente 3,90a ± 2,30 4,56a ± 2,14 4,99a ± 2,59 

Ácido 1,10c ± 1,24 1,86bc ± 1,59 4,61a ± 2,83 

Aparê
ncia 

Turbidez 7,07a± 2,00 5,36a ± 2,92 6,74a ± 1,72 

Cor verde 0,17a ± 0,15 0,54a ± 0,72 0,34a ± 0,28 

Cor dourada 9,09a ± 0,35 7,04b ± 1,26 8,19a ± 0,84 

      a, b, c Letras diferentes na mesma linha indicam diferença significativa (p<0,05) avaliados pelo teste 

de Tukey 

 

Avaliando os resultados dos provadores, quanto ao aroma, os atributos 

característicos e residual de cada erva-mate não apresentaram diferença significativa 

(p<0,05) entre os provadores, já a fumaça apresentou diferença significativa entre a 

amostra 2 e amostra 3. Relacionado ao sabor, os atributos amargo e adstringente não 
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apresentaram diferença significativa, já o atributo ácido apresentou diferença 

significativa entre as amostras. Quanto à aparência, em nenhum dos atributos foi 

verificada diferença significativa. Isso comprova que os provadores apresentaram 

reprodutibilidade e repetibilidade, avaliando as diferenças e similaridades entre as 

amostras. 

 

3.3.7.4 Teste Sensorial- Validação 

 Sobre o teste de validação final, foi realizado um teste individual onde cada 

provador realizou um teste de manhã e outro teste idêntico na parte da tarde do 

mesmo dia, com as mesmas amostras, no qual foram avaliadas posteriormente as 

respostas em grupo e individualmente para demonstrar, repetibilidade e 

reprodutibilidade da equipe. Os atributos avaliados foram acidez, amargor e 

adstringência de infusões de erva-mate de sabor intenso e suave. 

Os painelistas apresentaram boa reprodutibilidade entre eles para os atributos 

avaliados dentro das amostras de manhã: 𝐹𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑡𝑒 o valor variou de 2,26 ≥ 𝐹𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝 ≥

2,72 para valor crítico = 2,99. Para o teste durante a tarde: 𝐹𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑡𝑒 o valor variou de 

2,18 ≥ 𝐹𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝 ≥ 2,94 para valor crítico = 2,99.  Para réplicas de cada membro do painel 

para atributos individuais, 𝐹𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑡𝑒 o valor variou de 0,01> 𝐹𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟 > 13,30 para valor 

crítico ≥ 𝐹𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝 ≥ 18,51. Os resultados estatísticos mostraram que os painelistas foram 

bem treinados e apresentaram resultados confiáveis, representando reprodutibilidade 

e repetibilidade. A Tabela 14 mostra o perfil sensorial das amostras avaliadas pelos 

provadores em grupo: 
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Tabela 14 – Perfil sensorial das amostras avaliadas pelos provadores em grupo 

 
TESTE MANHÃ 

 
TESTE TARDE 

AR

O

M

A 

Erva-mate 
(intensa) 

Erva-mate 
(intensa) 

Erva-mate 
(suave) 

Erva-mate 
(intensa) 

Erva-mate 
(intensa) 

Erva-mate  
(suave) 

A
m
a
r
g
o 

4,52b ± 1,39 5,59ab ± 1,57 6,78a ± 1,34 5,90a ± 1,41 6,05a ± 1,24 7,10a ± 1,50 

Á
c
i
d
o 

5,59a ± 1,71 6,78a ± 2,23 2,67a ± 1,61 6,05a ± 1,41 7,10a ± 1,73 2,44a ± 1,90 

A
d
s
t
r
i
n
g
e
n
t
e 

6,78a ± 0,88 2,67a ± 2,42 3,61a ± 0,41 7,10a ± 0,74 2,44a ± 1,22 3,42a ± 1,30 

       a, b Letras diferentes na coluna indicam diferença significativa (p<0,05). 

Observou-se o pelo teste de ANOVA que durante o teste da manhã houve 

diferença significativa com (p>0,05), avaliando o atributo sabor amargo entre as 

amostras AM1-AM2 e AM2-AM3, porém entre as AM1-AM3 houve diferença 

significativa avaliada entre os provadores. Já durante a tarde não houve diferença 

significativa em comparação de todos os tempos. 

 Quanto ao atributo ácido e adstringente, observou-se que tanto no teste da 

manhã quanto no teste a tarde, que não houve diferença significativa, ao nível de 5%, 

entre a comparação das amostras e isso significa que os provadores apresentaram 

uma ótima reprodutibilidade e repetibilidade. 

 

Foram realizados todos os procedimentos, conforme literatura científica para 

seleção da Equipe Sensorial Baldo S/A, descritos detalhadamente nas páginas 101 a 
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138 da presente dissertação. Resumindo, foram 42 candidatos (primeiramente com 8 

testes iniciais, chegando a um número de 27 candidatos aprovados, na primeira fase; 

e posteriormente com uma segunda fase, chamada de validação, os candidatos que 

passaram pela primeira fase, aplicou-se o Perfil Descritivo Quantitativo). Assim a 

Equipe Sensorial Baldo S/A é formada por 27 provadores qualificados, sendo que 07 

provadores (melhores classificados) passaram pela validação final, comprovando que 

os testes foram eficazes tanto na repetibilidade, quanto na reprodutibilidade. Desta 

forma todos colaboradores qualificados poderão realizar diferentes ensaios sensoriais 

de novos produtos da empresa Baldo S/A.    

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando os avanços da tecnologia, a indústria necessita aplicar dados 

sensoriais para poder comparar dados físico-químicos e avaliar as características dos 

produtos elaborados e desta forma, uma Equipe Sensorial, se faz necessária para 

esse tipo de estudo, bem como um com Manual elaborado para tais práticas. 

 

Os painelistas selecionados demonstraram ter repetibilidade e 

reprodutibilidade, a qual foi comprovada através dos testes aplicados. O grupo, no 

geral, demonstrou habilidades em trabalhar com os testes sensoriais e desta forma 

isso será aplicado dentro da indústria.  

 

A Equipe Sensorial ficará à disposição na empresa, para testes de avaliação 

de novos produtos, matérias-primas e shelf life.  
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COMPOSIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO MICROBIOLÓGICA E FÍSICO-QUÍMICA 
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4 COMPOSIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO MICROBIOLÓGICA E FÍSICO-QUÍMICA 

DA ERVA-MATE (Ilex paraguariensis) 

 

 4.1 A ERVA-MATE 

 

Historicamente, a utilização da erva-mate surgiu na era pré-colombiana, onde 

era consumida como energético e estimulador. Os índios Guaranis, dos rios Paraná, 

Paraguai, Uruguai, faziam chá e a chamavam de Ka’a ou Caa, que significava água 

de erva saborosa. Seu cultivo foi passado aos Guaranis pelos Jesuítas a partir do 

século XVII, por volta de 1670. Com a chegada dos colonizadores espanhóis, os 

Jesuítas foram expulsos e o cultivo foi interrompido o que gerou um atraso para o 

cultivo da erva-mate (DANIEL, 2009). 

 

 No século XIX o pesquisador e viajante francês August de Saint Hilaire, 

empreendeu várias viagens a América do Sul, e em 1820, ao retornar a França, fez 

um relatório descritivo sobre os ervais do Paraguai e Brasil e a batizou com o nome 

botânico de Ilex paraguariensis St. Hil. ou I. mate (CONTRERAS, 2007). 

 

 Nas primeiras décadas do século XX, no Estado do Paraná, nas proximidades 

do município de Curitiba, foram instaladas as primeiras áreas de exploração da erva-

mate. A erva-mate passou a ser chamada de “ouro verde”, pois uma parte 

considerável da economia era movida por este produto. Em 1920, o Brasil já era 

considerado o maior exportador para a Argentina, mas a partir daí o país vizinho 

começou a cultivar e até hoje existe a forte concorrência entre os dois países (DANIEL, 

2009; DIAS, BUSCARIOLLI e LOPES, 2019).  

 

 Segundo a Portaria SES Nº 15 (2019), a Erva-mate é o produto constituído 

exclusivamente pelas folhas e ramos de Ilex paraguariensis St. Hil., obtido por 

processo de secagem e fragmentação destinado ao preparo de “chimarrão” ou “tererê” 

sendo que a erva-mate cancheada é o produto da erva-mate bruta verde que foi 

submetido ao processo de sapeco, secagem e fragmentação, a qual constitui matéria-

prima para elaboração do produto final. Já a erva-mate estacionada é a erva-mate 
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processada e armazenada por período necessário para atingir características 

sensoriais específicas (SES Nº 668, 2018). 

 

4.2 ETIMOLOGIA E BOTÂNICA DA ERVA-MATE 

  

 A erva-mate é uma planta nativa sul-americana, sendo chamada de erva mate, 

orelha de burro, chá-de-Paraguai, chá dos jesuítas, erva do diabo, e ka’a chamada 

em idioma guarani. Sua origem etimiológica provém do vocábulo quíchua “mati” 

significando cabaça, cuia, porongo (recipiente feito do fruto Legenaria vulgaris onde 

se bebia o mate), a palavra, portanto, usada para designar o objeto onde se bebia, foi 

adotada pelos povos sul-americanos para designar o nome da bebida (FAGUNDES 

et al., 2015).  

 

 Segundo Daniel (2009) é uma árvore de folhas perenes, tendo de quatro a oito 

metros de altura quando adultas, pertencendo a família Aquifoliaceae, do gênero Ilex 

e da espécie paraguariensis. 

 

 A Ilex paraguariensis é classificada em relação a Biologia e a Genética como 

uma planta vascular, angiosperma e diploide, isto é, são evoluídas de ancestrais 

aquáticos, com ocupação terrestre e com células com fluidos para conduzir água. 

Possui sementes, flores, frutos e um ciclo de vida distinto de outras plantas. Além 

disso, possui pares de cromossomos homólogos, que facilitam a fecundação e 

permitem aumentar a variabilidade genética (GERHARDT, 2013). A folha da erva-

mate apresenta coloração escura, estreita na base e ligeiramente obtusa no vértice, 

com pequenos dentes, visíveis principalmente da metade do limbo para a 

extremidade. A Figura 22 mostra a apresentação das folhas, flores e frutos da erva-

mate: 
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 Figura 22 - Apresentação das folhas, flores e frutos da erva-mate 

/  

 Fonte: Adaptado ANPr, 2019 

 

 A erva-mate tolera a solos de baixa fertilidade, com poucos nutrientes trocáveis 

e alto teor de alumínio, porém úmidos, argilosos e bem drenados, possuindo pH ácido 

em torno de 5,0 (NEVES, 2018).  A planta é bem suscetível à temperatura, podendo 

suportar temperaturas com – 6 °C, com médias anuais de 22 °C, aguentando até a 

neve, normalmente divide territórios com florestas de araucárias (HECK, 2007). A 

Figura 23, demonstra plantas de erva-mate:  

 

 Figura 23 – Plantas de Erva-mate 

 

 Fonte: EMBRAPA, 2020 
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4.3 IMPORTÂNCIA SÓCIO-ECONÔMICA DA ERVA-MATE 

 

 Segundo Riccio (2019) é uma planta nativa da América do Sul e sua ocorrência 

é predominantemente na Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai, sendo que a Argentina 

é o maior produtor de erva-mate do mundo, seguido do Brasil e em terceiro lugar está 

o Paraguai. 

 

 O cultivo da erva-mate pode ser considerado extrativista pois são colhidas de 

plantas de regeneração natural sobre sombra de arbóreas nativas (erva-mate nativa) 

ou plantios mono específicos e a pleno sol (erva-mate plantada ou ervais 

reflorestados) (DANIEL, 2009).   

  

 A erva-mate produzida no Brasil, é 90% nativa. A ocorrência está nos Estados 

de Paraná (PR), Santa Catarina (SC), Rio Grande do Sul (RS) e Mato Grosso do Sul 

(MS) e em pequenas áreas do Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP) e Minas Gerais 

(MG). No Rio Grande do Sul 70% da erva é considerada nativa remanescentes e os 

outros 30% são áreas de plantios (PAGLIOSA, 2009; DANIEL, 2009).  A Figura 24 

demonstra a ocorrência da erva-mate no Brasil: 

 

  Figura 24 – Ocorrência da erva-mate no Brasil 

 

                Fonte: PRESTES, 2014 
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 Quanto ao plantio e reflorestamento, os ervais podem ser divididos em diversos 

tipos, como ervais nativos (mantidos e formados na natureza), ervais adensados 

(plantio de mudas nas clareiras), ervais de conversão (quando o mato é transformado 

em erval) e ervais homogêneos (plantio a pleno sol) e ervais consorciados (plantio 

com sombreamento com lavouras ou sub-bosques de matas ou a pleno sol com 

lavouras ou pastagens) (MACCARI JÚNIOR, 2005). 

  

Quanto à sua relevância social, é uma atividade de grande importância 

socioeconômica, pois em muitos municípios é uma atividade agrícola típica de 

agricultura familiar. Observando sua relevância econômica, ela produz empregos 

diretos e indiretos, implantações de empresas nos estados do RS, SC, PR, MS e MG 

gerando rendas com importação e exportação (16% exportadas para mais de 30 

países). E isso, gera impostos Municipais, Estaduais e Federais.  E também, não 

podemos esquecer, sua relevância ambiental, pois o cultivo de erva-mate é uma 

atividade de exploração sustentável (gera renda e preserva o meio-ambiente) 

(IBRAMATE, 2013; CHECHI e SCHULTZ, 2016). 

 

 Segundo Informativo Roda do Mate RS (2021), foi exportado, em 2019, cerca 

de 3,1 milhões de kg de erva-mate do Brasil, com uma renda de US$ 6,3 milhões e 

no ano 2020 cerca de 4 milhões de Kg de erva-mate, gerando aproximadamente US$ 

7,2 milhões, em faturamento de exportação. Dessa forma, pode-se dizer que a 

diversificação dos produtos da erva-mate (alimentação, cosméticos e bebidas), está 

trazendo novas alternativas de consumo e a cada ano gerando expansão dos 

mercados internacionais (CENTENARO et al., 2020). 

 

 Quanto às exportações brasileiras, em torno de 89% destinam-se ao Uruguai, 

segundo dados do Sistema Informatizado de Comércio Exterior Brasileiro (Siscomex), 

em 2011 (DE PAULA HEIMANN, 2021). Mas, além disso, o mercado de erva-mate se 

expandiu para a Síria, Alemanha, Japão, Canadá e Estados Unidos, tanto para uso 

medicinal, como colônias brasileiras instaladas que consomem a erva-mate nesses 

países (VANTI, 2012). 
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4.4 ERVA-MATE POR IDENTIFICAÇÃO GEOGRÁFICA (IG) OU IDENTIFICAÇÃO 

DE PROCEDÊNCIA OU CERTIFICAÇÃO (DENOMINAÇÃO) DE ORIGEM 

 

 A Guerra do Contestado foi o palco de um movimento que aconteceu no estado 

de Santa Catarina, na região Centro-Norte Catarinense e do Paraná, na região Centro-

Sul, o que contribuiu para a recusa da forma de ocupação territorial das áreas nativas 

e desse modo se conseguiu manter sua identidade territorial e abrigou duas espécies 

vegetais ricas, a araucária e a erva-mate. Essas duas regiões são chamadas de 

Regiões do Contestado (DALLABRIDA, 2012; 2014). 

 

 A vegetação da araucária, não resistiu ao ímpeto econômico da exploração 

extrativista, sendo devastada grande parte pela indústria brasileira, porém a erva-mate 

foi preservada devido ao seu valor comercial, sendo consorciada juntamente com a 

araucária preservando a flora e incentivando o reflorestamento de espécies nativas 

(DALLABRIDA, 2012). 

 

 O ambiente mercadológico valoriza muito produtos diferenciados e a 

elaboração de estratégias de desenvolvimento baseada nas especificidades 

territoriais agrega alto valor a produtos ou serviços. A Identificação Geográfica no 

Brasil segue dois estágios, regrados pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial 

(INPI): a Indicação de Procedência (IP), onde faz referência a um nome geográfico, 

país, cidade, região ou território onde foi fabricado ou extraído determinado produto e 

a Denominação de Origem (DO), que é o nome geográfico país, cidade, região ou 

território, cujo as características sejam exclusivas ao meio geográfico específico do 

produto (DALLABRIDA, 2012; CENTENARO et al., 2020). 

 

 Os processos de reconhecimento e registros da Identificação Geográfica é uma 

estratégia na valorização e fortalecimento das cadeias produtivas, gerando diversos 

benefícios econômicos, sociais e ambientais (VOGT,2014; VOGT et al., 2016). 

 

 A erva-mate da região de São Mateus do Sul no Estado do PR possui 

características diferenciadas, tais como produção em ambiente parcialmente 

sombreado, a utilização de sementes de árvores nativas produzidas artificialmente em 
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viveiros, e forma de cultivo, como o espaçamento entre as árvores, tipo de podas e 

dessa forma mantém sua identificação (SEBRAE, 2018). 

 

Figura 25 – Registro da Região de São Mateus do Sul no Paraná Indicação de 

Procedência Erva-mate, reconhecido pelo INPI.  

 

Fonte: INPI (2021) 

4.5 COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA ERVA-MATE 

 
   
 Os estudos com a erva-mate indicam uma composição muito completa. Como 

todas as plantas ela possui metabólicos primários e secundários. Os metabólitos 

primários envolvem a manutenção à vida, tais como água, proteínas, carboidratos, 

lipídios e ácidos nucléicos (PAGLIOSA, 2009). 

 

 Quanto aos metabólicos secundários, tendo a função de garantir vantagens e 

fatores de sobrevivência para as plantas, são restritos em sua distribuição, embora 

não necessariamente essenciais para o organismo vivo. Esses compostos ajudam na 

proteção contra herbívoros e patógenos, ação alelopática (dominância vegetal), além 

de agir como atrativos para animais polinizadores e hoje sendo muito estudado como 

fonte promissora de compostos para os seres humanos (ROSSA et al., 2017; 

PAGLIOSA, 2009).  

 

 Os metabólicos secundários são os terpenos (óleos essenciais – limonol e 

limoneno), alcaloides (metilxantinas – cafeína, teobromina e teofilina), os compostos 

fenólicos (polifenóis) (flavonóides (antocianinas, flavonóis e seus derivados), ácidos 

fenólicos (ácidos benzóico, cinâmico e seus derivados) e as cumarinas. A erva-mate 

contém ainda vitaminas A, tiamina, riboflavina, niacina, vitamina C e E, minerais 

(potássio, magnésio, cálcio, manganês, ferro, selênio, fósforo e zinco) e clorofila. Além 
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de compostos glicosídicos como as saponinas (BERTÉ, 2011; GIULIAN, 2005; 

PAGLIOSA, 2009; SALEM e OLIVEIRA, 2017).  

 

2.5.1 Compostos fenólicos ou polifenóis totais 

    

 Os compostos fenólicos são substâncias formadas de um ou mais grupamentos 

hidroxila substituídos em pelo menos um anel aromático, com um ou mais 

substituintes hidroxílicos, incluindo seus grupos funcionais, tendo o fenol como o 

composto de estrutura mais simples conforme a Figura 26: 

 

Figura 26 – Estrutura do fenol 

 

Fonte: Angelo e Jorge (2017) 

 

 Segundo Angelo e Jorge (2017), Ferreira (2014) e Neves (2015) esses 

compostos foram divididos em: compostos pouco distribuídos na natureza: fenóis 

simples (pirocatecol, a hidroquinona e o resorcinol), polímeros (taninos e ligninas) e 

largamente distribuídos na natureza (todo reino vegetal) como os flavonoides 

(antocianinas, flavonóis e seus derivados); ácidos fenólicos e cumarinas.  

 

Os compostos fenólicos da erva-mate são os responsáveis pela atividade 

antioxidante e associados à prevenção de alguma doença degenerativa associada ao 

estresse oxidativo (ANDRADE, 2011; FERREIRA, 2014). Também por suas atividades 

anticarcinogênicas, antienvelhecimento e antimicrobiana, bem como, efeito 

cardioprotetor e propriedades anti-inflamatórias (NEVES, 2015). 

 

 Segundo Migotto (2015), no extrato e na folha de erva-mate já foram 

encontrados 36 compostos. Dos compostos fenólicos mais abundantes, cerca de 10% 

correspondem a taninos, flavonoides e ácidos fenólicos. Na tabela 15, abaixo, 
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destacam-se alguns dos compostos fenólicos com valores identificados e 

quantificados, em extrato de erva-mate: 

  

Tabela 15 – Compostos fenólicos no extrato de erva-mate 

Composto fenólico Quantidade no extrato de erva-mate (mg/g de 
extrato) 

ácido 1,3-dicafeoilquinico 9,14 +/- 0,43 10-2 

ácido 1,5-dicafeoilquinico 6,01 +/- 0,01 

ácido cafeico 8,13 +/- 0,02 10-1 

Ácido clorogênico 12,30 +/- 0,01 

Ácido p-cumarico 6,25 +/- 1,80 10-3 

Ácido elágico LQ 

Ácido ferúlico 5,45 +/- 0,08 10-2 

Ácido gálico 1,79 +/- 0,43 10-2 

Ácido quínico 8,77 +/- 0,06 10-1 

Ácido xiquímico 1,17 +/- 0,01 10-2 

Kaempferol LD 

Quercetina 1,12 +/- 0,04 10-1 

Rutina 8,55 +/- 0,02 10-1 

TOTAL 21,15 +/- 0,04 

LQ= 6,09 10-3 mg/g de extrato de erva-mate 

LD= 3,10 10-6 mg/g de extrato de erva-mate 

Fonte: Migotto (2015) 

 

Na classe de compostos fenólicos mais importantes na erva-mate, os ácidos 

fenólicos são os que mais se destacam. Eles favorecem o aumento da estabilidade 

da estrutura e assim, aumenta a sua atividade antioxidante (PAGLIOSA, 2009).  

 

 Nos extratos aquosos de Ilex paraguariensis, os níveis de polifenóis são 

superiores aos encontrados no chá verde e semelhantes aos encontrados no vinho 

tinto (ANDRADE, 2011). A infusão de erva-mate apresenta quantidades significativas 

de compostos fenólicos de interesse nutricional, tais como flavonoides, ácidos 

fenólicos e taninos (BERTÉ, 2011) 

 Ao analisar o efeito da infusão de erva-mate (extrato aquoso) constatou-se uma 

potente atividade antioxidante na bebida de Ilex no organismo, bem maior do que a 

propriedade do ácido ascórbico (vitamina C) ou do hidroxibutiltolueno (BHT), para 

reduzir a oxidação das lipoproteínas de baixa densidade (LDL) tanto in vitro como in 

vivo (BERTÉ, 2011). 
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 O ácido 5-cafeoilquínico (5-CQA), derivado do hidroxicinâmico está presente 

na bebida e nas folhas da erva-mate com quantidades entre 5,70 a 20,2 mg/g (BERTÉ, 

2011) 

  

4.5.2 Flavonoides 
 
     

 Os flavonoides são a maior classe de compostos fenólicos e podem ser 

encontrados em todas as partes das plantas naturalmente. Eles são compostos 

tricíclicos numa configuração C6-C3-C6, com dois anéis aromáticos (A e B), ligados por 

uma cadeia alifática de 3 carbonos, a qual normalmente encontra-se condensada na 

forma de um pirano (C), conforme Figura 27 que mostra a estrutura básica dos 

flavonoides: 

 

Figura 27 – Estrutura básica dos flavonoides 

 

Fonte: Dornas et al. (2007) 

  

Uma das funções dos flavonoides é sua atividade antioxidante como 

sequestrador de espécies reativas de oxigênio, além da sua cor, sabor, prevenção da 

oxidação e proteção de vitaminas e enzimas. Os flavonoides também possuem efeito 

fotoprotetor, e auxiliam na absorção de vitamina C; podem ter ação anti-inflamatória, 

antialérgica, anti-hemorrágica (NEVES, 2015). 

 Os flavonoides têm importante função no crescimento, desenvolvimento e na 

defesa dos vegetais contra o ataque de patógenos e estão presentes na maioria das 

plantas, concentrados em sementes, frutos (uvas, cerejas, maçãs), cascas, raízes, 

folhas e flores (DORNAS et al., 2007). Na natureza, existem cerca de 4000 

flavonoides, sendo alguns deles diferentes antocianinas, a quercetina, a miricetina, a 

https://www.infoescola.com/bioquimica/vitamina-c/
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rutina, e as flavonas, flavanas, flavonóis, flavononas e isoflavonoides (ACHKAR, 

2013). 

 
4.5.2.1 Flavonóis 

 

Os flavonóis são diferenciados dos demais flavonoides pela presença do grupo 

hidroxílico (na posição 3) e do grupo carbonílico (na posição 4), apresentando uma 

dupla ligação entre os carbonos 2 e 3 do anel C, ocorrem em alimentos geralmente 

como O-glicosídios, no qual um ou mais dos grupos hidroxila do flavonoide se ligam 

com mono, di ou trissacarídeos. O flavonol rutina está presente na erva-mate 

(FRIZON, 2011). A Figura 28 mostra a estrutura da rutina: 

 

Figura 28 – Estrutura da rutina 

 

    Fonte: Becho et al. (2009) 

 

 

4.5.2.2 Ácidos fenólicos 

 

 Os ácidos fenólicos estão subdivididos em dois grupos: 1) os derivados do 

ácido hidroxibenzóico, e 2) os derivados do ácido hidroxicinâmico. A planta erva-mate 

apresenta elevada concentração de compostos do grupo do ácido hidroxicinâmico, 

com destaque para os derivados do ácido cafeico: ácido 5-cafeoilquínico, ácido 3,4-

dicafeoilquínico, ácido 3,5-dicafeoilquínico e ácido 4,5-dicafeoilquínico (FRIZON, 

2011). A Figura 29 mostra a estrutura do ácido cafeico e do ácido 5-cafeoilquínico: 
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Figura 29 – Estrutura do ácido cafeico e do ácido 5-cafeoilquínico 

        

Ácido cafeico                         Ácido 5-cafeoilquínico 

  

  Fonte: Frizon (2011) 

 

 Os ácidos fenólicos são importantes na conservação de alimentos, por 

removeram ou inativaram radicais livres. Desta forma, o seu uso pode aumentar a vida 

útil de produtos alimentícios entre 15% a 200% (ACKAR et al., 2013; TANASE et al., 

2015). 

 

4.5.3 Taninos 

 

Os taninos são divididos em dois grandes grupos: 1) taninos hidrolisáveis e 2) 

taninos condensados. Estes compostos possuem importância, pois são responsáveis 

pela adstringência de muitos frutos e vegetais. Na erva-mate, as substâncias tânicas, 

responsáveis pela adstringência (aroma) da erva-mate são: ácido clorogênico, ácido 

3,4 di-cafeoil-quínico, ácido 3,5 di-cafeoil-quínico, ácido 4,5 di-cafeoil-quínico, ácido 

3-cafeoil-quínico, ácido 4-cafeoil-quínico, ácido 5-cafeoil-quínico (ANDRADE, 2004). 

 

Os taninos condensados ou proantocianidinas estão distribuídos em boa parte 

em plantas lenhosas. São polímeros de flavan-3-ol e/ou flavan-3,4-diol (Figura 10), 

produtos do metabolismo do fenilpropanol. As proantocianidinas são assim 

denominadas pelo fato de apresentarem pigmentos avermelhados das 5 classe das 

antocianidinas, como cianidina e delfinidina (MELLO e SANTOS, 2016). A Figura 30 

mostra a estrutura química dos taninos condensados: 
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Figura 30 – Estrutura química dos taninos condensados 

 

Fonte: Castejon (2011) 

 

Os taninos condensados podem ser usados para a fabricação de polímeros e 

resinas. Na fabricação de resinas de troca catiônica, as características são 

semelhantes às resinas derivadas do petróleo. Também são utilizados como agentes 

floculantes ou coagulantes para o tratamento de água. Eles representam o grupo mais 

importante de polifenóis na nutrição animal, em função dos efeitos deletérios no 

aproveitamento das rações e no desempenho produtivo dos animais (CASTEJON, 

2011). 

 
4.6 RELEVÂNCIA ALIMENTAR, NUTRICIONAL E TERAPÊUTICA DA ERVA-MATE 
 
     

 No contexto alimentar, o consumo das folhas de erva-mate se destaca, na 

forma de bebidas tradicionais tais como chimarrão (folhas secas em infusão em água 

quente), chá mate (folhas torradas em água quente) e tereré (folhas secas em infusão 

na água fria) (BASTOS et al., 2007). 

  

Dentre os produtos da erva-mate, o chimarrão é o produto com maior mercado 

e consumo, produto beneficiado, contendo paus, folhas, pó e goma, com diferentes 

percentuais, e que deve ser consumido em cuia, para conservar o sabor amargo do 

produto.  No sul do Brasil, principalmente no RS, ele é servido em reuniões de famílias 

no final do dia e no ambiente de trabalho, não levando em conta idade ou classe social 

(HENRIQUE, 2018). 
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Por outro lado, no Brasil, a erva-mate é considerada um alimento e a legislação 

não permite qualquer informação que atribua indicações medicamentosas e/ou 

terapêuticas, de forma direta ou indireta (BRASIL, 2002). Já em outros países e 

regiões, onde não há esta condição, tais como nos Estados Unidos e em alguns 

países na Europa, as pesquisas estão se expandindo e as folhas são utilizadas para 

fins medicinais (PRESTES, 2014). 

 

 Estudos in vivo, demonstraram que as saponinas presentes no vegetal são 

responsáveis pela sua eficiência antiobesidade. E in vitro, metasaponinas foram 

responsáveis pela inibição da proliferação de células cancerosas do cólon uterino 

(COLPO, 2012). 

 

 Por outro lado, alguns estudos epidemiológicos relataram uma associação 

entre o consumo de erva-mate e um risco aumentado de vários tipos de câncer, 

incluindo oral, orofaríngeo, esofágico, laríngeo e da bexiga. Uma relação a este ponto, 

seria as altas temperaturas da água utilizadas na infusão aplicadas pelos 

consumidores, o qual desencadearia essa situação no organismo (HECK e MEJIA, 

2007). 

 

 Ainda assim, seu potencial poderia ser melhor aproveitado, quando 

relacionando a atividade medicinal, com melhorias nas técnicas de beneficiamento 

(preservação e liberação dos compostos) e cuidados com a matéria-prima, pois os 

métodos tradicionais de fabricação, agregam perda de compostos fenólicos e assim 

não contemplam toda sua eficácia no corpo humano, não atingindo uma concentração 

mínima que induza o efeito biológico e mecanismo de ação. A Ilex paraguariensis, 

além se seu consumo normal, também está sendo utilizada, hoje em dia, na fabricação 

de cervejas, cremes, pães, doces, além de ser usada como chá energético para 

redução de peso em países da Europa (GRIS, 2018). 

 

 O chá mate é um produto muito aceito e vendido. Além do uso tradicional em 

bebidas das folhas e caules (chimarrão, tererê e chás) é também utilizada com o uso 

inovador e atual em medicamentos (extratos de cafeína e teobromina), suplementos 

alimentares, insumos e corantes para alimentos (clorofila e óleos essenciais) 
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cosméticos, perfumes, descolorantes (extrato das folhas) e bactericida, esterilizante e 

emulsificante (extratos de saponinas e óleos essenciais) (HECK e MEJIA, 2007; 

PRESTES, 2014). 

 

 Alguns exemplos da utilização da erva-mate são na aplicação na forma de 

corante natural com o tingimento de seda, lã, linho e algodão. Os tecidos de seda 

podem ser tingidos facilmente com erva-mate, proporcionando uma cor marrom 

amarelada, e o melhor resultado de tingimento da seda foi obtido a 90 °C, pH 3,0 

e concentração de corante 20 g L–1 (CROGE et al.; 2020). E, também usada como 

conservante sobre Salmonella spp. de origem avícola, extrato de folha de erva-mate 

orgânica com goma arábica para preparação de bebidas (PAGLIOSA, 2009). 

 

 Toda produção vem sendo explorada com a folha da erva-mate, mas se pode 

em consideração que se pode e deve aproveitar também das outras partes das plantas 

usando sua composição química e fazendo sua exploração futuramente (BASTOS, 

2003; PAGLIOSA 2009).  

 

 O uso das frutas da erva-mate é para cosméticos (óleos essenciais) e extratos 

vegetais de frutas verdes (creme antienvelhecimento); já as sementes são utilizadas 

para mudas, arborização e restauração de ecossistemas degradados; o resíduo (após 

processamento) é utilizado como fertilizante orgânico e alimentação animal (CROGE 

et al., 2020).  

 

Também em outros estudos a erva-mate pode ser utilizada para fabricação de 

embalagens de alimentos biodegradáveis e funcionais. A adição de extrato de erva-

mate às membranas de amido hidrolisado, devido à sua atividade antioxidante e 

mudança de cor em pH diferente, aumenta a plastificação e acelera a decomposição 

de embalagem (GZELLA et al., 2021). 

 

Outros estudos indicam o potencial antimicrobiano do extrato aquoso da erva-

mate aplicados em Salmonella spp. de origem avícola e revelou que 57% das espécies 

testadas apresentaram sensibilidade ao extrato, demonstrando efeito bacteriostático 

e bactericida (CARDOSO et al., 2021). 
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4.6.1 Antioxidantes 

 

Uma substância antioxidante presente num substrato é a responsável pela 

inibição ou atraso da oxidação. Um antioxidante pode ser adicionado ao alimento 

tecnologicamente ou pode ser um constituinte natural. Nos últimos tempos, o interesse 

pela pesquisa neste campo de estudo tem aumentado, especialmente em relação à 

extração de oxidantes naturais de folhas, frutos, sementes e vegetais (MUNIZ, 2007). 

 

O chá de erva-mate é uma das bebidas que apresenta quantidades 

significativas de compostos fenólicos de interesse nutricional, como flavonoides, 

ácidos fenólicos e taninos (MARTINEZ-VALVERDE et al., 2000). A suplementação 

com o chá de erva-mate, são benéficos para a saúde, pois esse alimento apresenta 

antioxidantes naturais considerados funcionais e responsáveis por proteger o 

organismo contra os danos oxidativos gerados pelos radicais livres (MURAKAMI, 

2004). 

 

 O ácido clorogênico, presente na erva-mate, também demonstrou ser eficaz na 

destruição de células cancerosas do pulmão (anticancerígeno) e melhorou do status 

diabético (aumento da tolerância a glicose e melhora da sensibilidade à insulina), além 

de efeito ateroprotetor (COLPO, 2012). 

 

 Outra consideração importante, referente a propriedade oxidante dos 

compostos fenólicos é o retardo do dano oxidativo dos tecidos e aumentar suas 

defesas naturais. Os extratos de erva-mate normalmente são obtidos por infusão em 

água quente e assim carregam substâncias, que são capazes de diminuir o estresse 

oxidativo, minimizando o ataque dos radicais livres, atuando como antiviral, anti-

inflamatório, antirreumático, hepatoprotetor, cardioprotetor, anticarcinogênico, e 

assim, evitando doenças cardiovasculares, degenerativas e cânceres (GRIS, 2018; 

CANTERLE, 2005). 

 

 Segundo estudos em ratos e camundongos detectou-se sua ação energética 

(proveniente das xantinas – teofilina, cafeína e teobromina), efeito anti-inflamatório e 

reversão de efeitos pró-inflamatórios em animais expostos a dietas altamente 
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calóricas, além de modulação da memória e aprendizagem a curto prazo (prevenção 

a déficits de doenças degenerativas). Os polifenóis da erva-mate são os responsáveis 

pelos efeitos anti-inflamatórios e imunomoduladores (NEVES, 2018; COLPO, 2012). 

 

 Segundo Gris (2018), estudos com seres humanos obesos revelaram que, a 

suplementação com a erva-mate diminuiu a massa e a gordura corporal e melhorou a 

viscosidade sanguínea.  

 

Alimentos de cores mais fortes são os que possuem maior quantidade de 

antioxidantes. A erva-mate faz parte deste grupo de alimentos, juntamente com a 

amora, framboesa e uva roxa (GRIS, 2018).  

  

4.7 PROCESSAMENTO DA ERVA-MATE 
 
 

 O processamento da erva-mate está estruturado como cancheamento e 

beneficiamento. O ciclo de cancheamento se dá em três fases: sapeco 

(branqueamento), secagem e o cancheamento (trituração), gerando a erva-mate 

cancheada. A Figura 31 mostra o fluxograma do processo de cancheamento da erva-

mate, conforme procedimento realizada na empresa Baldo S/A Comércio Indústria e 

Exportação (BALDO S/A), no município de Encantado/RS: 
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Figura 31 – Fluxograma de Cancheamento da erva-mate 

 
Fonte: Arquivos Baldo S/A, adaptado (2021) 

 

4.7.1 Ciclo de Cancheamento 

 

        A colheita deve ser realizada de forma cuidadosa para evitar a degeneração da 

planta, feita através da poda, retirando os galhos finos e folhas para elaboração da 

erva cancheada. A época para colheita ideal seria nos meses de maio a setembro, em 

especial de junho a agosto, onde não há brotação, com as folhas maduras e a planta 

de erva-mate está em época de repouso fisiológico, mas existe a safrinha que ocorre 

nos meses de dezembro a fevereiro (MACARRI JÚNIOR, 2005). A Figura 32 mostra 

o processo de colheita de erva-mate: 
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Figura 32 – Processo de Colheita de Erva-mate 

 

Fonte: Wessling (2020) 

 

              O Ciclo do Cancheamento é feito pelas unidades cancheadoras começando 

o processo no recebimento, sapeco, pré-secagem, secagem, cancheamento, 

ensaque e armazenagem. 

 

 O processo de sapeco consiste em um contato rápido (em torno de 2 segundos) 

da erva-mate com chamas de fogo. O sapeco mecânico é realizado com cilindro 

metálico rotativo, com aletas internas onde passa o vegetal, numa temperatura média 

de 400 °C a 1000 °C, sendo que na superfície da folha atinge 120 °C (MALHEIROS, 

2007, SANTOS 2004). 

 

O objetivo do sapeco é a diminuição da umidade, inativação das enzimas 

resistentes ao calor (polifenoloxidases), além de alteração das características 

sensoriais no sabor e aroma da erva-mate. Se o sapeco for mal conduzido vai 

provocar alterações no sabor, aroma e aspecto do produto, gerando um sabor e uma 

cor desagradável. No sapeco ocorrem reações pirolíticas, alterando o conteúdo de 

glicose e frutose, aumentando a sacarose. A madeira utilizada no sapeco confere a 

erva sabores e odores diferentes tais como fumaça, floral, madeira, azedo e tostado. 
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Além disso, no sapeco também há eliminação de perigos biológicos (MALHEIROS, 

2007; SANTOS, 2004; MURAKAMI, 2005). 

 

 Após o sapeco a erva-mate é conduzida por esteiras para um pré-secador 

sendo exposta a 200 °C. Nesta fase a erva-mate só terá contato com o calor e não 

mais diretamente com a chama. Na pré-secagem das folhas da erva-mate se perde 

80% de umidade (ARQUIVOS DA EMPRESA BALDO S/A, 2021). 

 

As formas mais antigas de secagem feitas pelos índios com a erva em feixes, 

amarradas em varas e colocadas sobre fogueiras brandas, além de usar o processo 

do tataquá (tata: fogo quá: buraco), onde eram feitos buracos circundados por 

fogueiras e a erva ficava dentro destes buracos até secar. Com o passar dos tempos, 

utilizaram-se fornos, feitos de tijolos ou ainda buracos no chão (MACARRI JÚNIOR, 

2005; PROJETO CARIJO, 2021).  

 

Seguindo a evolução e a não utilização de processos rudimentares, a secagem 

acontece no carijo ou barbaquá ou em secadores mecânicos. No barbaquá, a erva-

mate recebe o calor em torno de 3 a 4 horas (90 a 110 °C) através de um canal 

subterrâneo, aquecido por uma fornalha na entrada, o calor é produzido pela 

combustão da lenha.  A erva-mate entra com umidade em torno de 25 % e saí com 

valores em torno de 5 % (MALHEIROS, 2007; SANTOS 2004). 

 

           Além disso, se usa o secador de esteiras, que é definido como equipamento 

moderno, onde a erva-mate é colocada sobre esteiras em camadas de 30 a 80 cm, 

sendo movimentada lentamente, num período de 3 a 6 horas, onde o calor é produzido 

pela combustão da lenha e a erva fica exposta a uma temperatura variando de 80 ºC 

a 130 ºC. Ao final desse processo a erva-mate ficará com umidade de 4% a 6% 

(MACCARI JÚNIOR, 2005, BALDO, 2021).  A Figura 33 mostra uma esteira de um 

secador de erva-mate: 
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                          Figura 33 – Esteiras do secador de erva-mate 

 

Fonte: Arquivos da Empresa Baldo S/A (2021) 

          

 A finalidade do uso da secagem é diminuir a umidade da erva. Para o processo 

de secagem é utilizada a madeira que deve ser pobre em matérias oleaginosas e 

resinosas, pois isso também atribui um sabor característico ao produto, desejado 

pelos consumidores. A quantidade de lenha utilizada nos processos modernos é em 

torno de 1 m3 para sapeco e secagem de 1 tonelada de erva-mate (MALHEIROS, 

2007).           

 

 O cancheamento é a trituração da erva-mate após a secagem, também pode 

ser chamada de moagem. O termo “cancheada” originando-se da palavra “cancha”, 

onde a massa foliar é submetida a trituração. Em tempos passados a erva-mate era 

fragmentada por facões de madeira, pilão ou monjolos e o soque. A erva-mate é 

triturada, e separada dos palitos de maior granulometria. Neste processo existe 

grades magnéticas que separam a erva-mate de possíveis fragmentos de metais que 

ocorrem durante o processo (MALHEIROS, 2007; SANTOS, 2004). 

 

 Após cancheada a erva passa pela separação dos palitos, goma e frações de 

folhas de diferentes tamanhos, passando pelos imãs (grades e placas magnéticas) 

que retiram fragmentos metálicos ou outros perigos físicos que poderiam estar 
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presentes. A erva-mate depois de passar pelo ciclo do cancheamento, sofre uma 

redução de peso de 50 a 60%, conforme o estado de maturação das folhas e as 

condições do processo de beneficiamento (MACARRI JUNIOR, 2005). 

 

 A erva-mate é armazenada em sacos de polipropileno ou sacos de ráfia, onde 

é transportada até o depósito de erva-mate cancheada ou para o silo de repouso 

(SANTOS, 2004). A Figura 34 demonstra o silo de repouso: 

 

                          Figura 34 – Silo de repouso de erva-mate 

     

Fonte: Arquivos da Empresa Baldo S/A (2021) 

 

           A erva-mate cancheada após ensaque pode ser estacionada, ou não. Caso for 

armazenada para processos de maturação (repouso ou estacionamento), pode-se 

escolher 2 (dois) tipos de processo: 1) o repouso natural ou 2) o repouso acelerado 

(MACCARRI JÚNIOR, 2005). 

 

Caso não siga para o processo de repouso, ela vai do depósito e segue 

diretamente para o processo de moagem e mistura. A erva-mate cancheada é 

armazenada em sacos, tulhas ou a granel para o mercado interno, com armazenagem 

de três a quinze dias (MURAKAMI, 2005). 
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A cor da erva-mate é um parâmetro de aceitação de um produto. Na Argentina 

a preferência é por uma erva amarelo-dourado, mas no Brasil a população prefere a 

cor verde brilhante (PRESTES, 2014). 

 

O mercado interno prefere a erva-mate de coloração verde, típica do produto 

não estacionado. Já o mercado externo valoriza produtos de coloração amarela, 

comum na erva estacionada por longos períodos por até 2 (dois) anos, porém isto 

representa um fator de custo para as indústrias. A Figura 35 mostra o comparativo de 

uma erva-mate verde e outra repousada: 

 

Figura 35 – Erva-mate verde (lado esquerda) x Erva-mate repousada (lado direito) 

 

Fonte: Arquivos da Empresa Baldo S/A (2021) 

 

 No repouso natural as reações químicas ocorrem de forma espontânea, 

alterando a cor e o sabor devido a oxidação dos lipídios presentes na planta. A decisão 

de estacionar vem de acordo como mercado do produto (COLPO, 2012). 

 

 A erva-mate é ensacada em blocos sobre pallets, distante da parede, onde 

permanece estacionada por um período mínimo de 6 meses e máximo de 24 meses, 

(BALDO, 2021, MACARRI JUNIOR, 2005). 
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 No repouso ou estacionamento ocorrem as reações de oxidação, alterando a 

coloração e sabor do produto, lhe conferindo assim novos atributos. O estacionamento 

é responsável pela maturação ou envelhecimento (COLPO, 2012) 

  

          No repouso acelerado, o período de estacionamento é de 30 a 90 dias. A erva-

mate é armazenada em ambiente com temperatura em torno de 50 °C e umidade em 

torno de 45%, com circulação do ar, sendo os locais onde ela é armazenada 

chamados de câmaras de repouso (BALDO, 2021; COLPO, 2012). 

  

Após o repouso natural ou acelerado ou cancheamento inicial, acontece o 

processo de moagem e mistura, onde o processamento é dividido em peneiramento 

(seleção de tamanhos de palitos conforme tipo de produção), a trituração, a separação 

granulométrica (conforme tipo de erva a ser produzida), a mistura (goma e chás) e, 

finalmente, o ensaque em sacos de polipropileno para atender a linha de 

empacotamento. 

 

4.8 EXTRATO AQUOSO 

 
 

A extração de compostos por infusão de folhas e ramos de erva-mate é um 

procedimento elementar para obtenção de derivados com valor comercial superior 

quando comparado ao da erva mate desidratada. Essa extração possibilita a 

separação dos componentes solúveis das plantas (metabólitos secundários), para 

obter um extrato mais concentrado, mas não extrai o resíduo insolúvel (NEVES, 2018; 

ASHURST, 2005). 

 

Os produtos de valor comercial geralmente encontram aplicação na formulação 

de fármacos ou são direcionados para a indústria alimentícia. Estudos realizados com 

vegetais, a erva-mate (llex paraguariensis St. Hil) apresentarem a maior quantidade 

de compostos fenólicos (145 mg EAG/g folha seca), comparando com alecrim, 

macela, alcachofra, sálvia, camomila, capim-limão, malva (RODRIGUES, 2010; 

NAKAMURA, 2008; DONADUZZI et al., 2013). 
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Os extratos aquosos da Ilex, são fontes de alcaloides, glicosídeos, fenóis e 

flavonoides, ricos em ácido cafeico, ácido clorogênico e as saponinas. Os metais 

presentes em amostras vegetais estão complexados com os flavonoides, taninos e 

polifenóis. Os taninos são estabilizados por ligações fortes com Al, Cr, Cu e Fe 

(NEVES, 2018). 

 

Alguns países da Europa, Japão, Estados Unidos e países do Oriente Médio, 

utilizam as folhas de erva-mate para produzir extrato vegetal que é utilizado em 

soluções fitoterápicas devido ao seu conteúdo de vitaminas, cafeína e teobromina. As 

bebidas à base de erva-mate apresentam atividades antioxidantes devido à presença 

de ácidos fenólicos (SANTOS, et al., 2014). 

 

 

4.8.1 Métodos de Extração 

 

 O termo extração significa retirar, da forma mais seletiva e completa possível, 

as substâncias ou fração ativa contida na matéria-prima vegetal, utilizando para isso, 

um líquido ou mistura de líquidos tecnologicamente apropriados e toxicologicamente 

seguros. O produto resultante dessa extração sólido-líquido é denominado de 

“solução extrativa”, o qual pode ser preparado em meio aquoso, alcoólico ou 

hidroalcóolico. Considerando esses fatores, a água, sem dúvida, é um dos líquidos 

extratores mais importantes e com maior aceitabilidade no mercado alimentício 

(MURAKAMI, 2010, SONAGLIO et al., 2016). 

 

Os extratos podem ser obtidos através da extração sólido-líquido e existem 

diversos métodos (infusão, decocção, percolação, entre outros). Os extratos obtidos 

por infusão são os mais utilizados por sua facilidade de produção e seu baixo custo 

(MENDES, 2005). 

 

Dentre os métodos de extração em meio aquoso quente, cita-se a infusão e a 

decocção. Esses dois são baseados no princípio de quebra da parede celular da 

planta, a fim de liberar os compostos solúveis. A infusão utiliza geralmente menores 

tempos de maceração e a amostra é mantida em contato com um volume determinado 
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de água por um tempo determinado, enquanto que na decocção a amostra é aquecida 

juntamente com o solvente, tornando-se mais adequada para extrações de compostos 

termicamente estáveis, ou aqueles mais difíceis, encontrados nas raízes e cascas de 

plantas, resultando na maior solubilidade de compostos oleosos, quando comparado 

a infusão (NEVES, 2018). 

 

 A extração com água quente (solvente) geral a lixiviação de diversas 

substâncias tais como os alcaloides, glicosídeos, fenóis, flavonoides e minerais 

essenciais, que são ricos em ácido cafeico, ácido clorogênico e saponinas (NEVES, 

2018). 

  
De forma geral, o nível de concentração dos elementos extraídos é fortemente 

afetado por alguns parâmetros, como por exemplo: a composição da amostra, o pH 

da água usado para preparar o extrato, a solubilidade do mineral extraído e dos outros 

componentes da matriz, como os compostos polifenólicos, que são facilmente 

extraídos em meio aquoso (NEVES, 2018). 

  

As variáveis dos métodos de extração (tempo, temperatura, intensidade de 

agitação, tamanho das partículas e proporção soluto-solvente) influenciam a 

qualidade dos extratos obtidos. Temperaturas superiores a 100 °C proporcionam a 

redução no teor de oxigênio dissolvido na água, prejudicando a qualidade da infusão. 

Para a maioria dos elementos, o aumento da temperatura do extrato proporciona o 

aumento da solubilidade e do coeficiente de difusão dos compostos fenólicos, o que 

resulta numa maior taxa de extração (NEVES, 2018). 

 

 O decréscimo do pH da água tende a aumentar a extração dos elementos, 

devido a presença de mais espécies solúveis catiônicas. O aumento do tempo do 

procedimento experimental favorece a extração dos elementos. A temperatura e 

tempo de extração são variáveis inversamente proporcionais, ao passo que 

aumentando a temperatura se diminui o tempo de extração e vice-versa. Essa relação 

pode não ser linear para os compostos termosensíveis, pois elevados valores de 

temperatura e tempo, podem levar à perda de compostos, diminuindo assim o 

rendimento de extração (NEVES, 2018).  
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4.9 MATERIAIS E MÉTODOS  

4.9.1 Materiais 

 

A Erva-mate (Ilex paraguariensis) foi adquirida de um fornecedor selecionado 

de erva-mate com Indicação Geográfica (IG), com mudas plantadas em bioma natural 

de erva-mate nativa no Município de São Mateus do Sul/PR, fornecida pela filial da 

Baldo S/A, localizado no mesmo município, em torno de 60Kg. Esta erva-mate passou 

pelos processos iniciais de industrialização tais como, colheita, sapeco, pré-secagem, 

secagem, chegando até a fase de cancheamento, para após ser repousada em 

repouso natural durante 8 meses em um Silo com temperatura em torno de 35 ºC e 

com umidade controlada próxima a 6,6 %.   

 

A erva-mate foi avaliada em todos os tempos de estacionamento, iniciando-se 

pelo tempo 0 e após 2, 4, 6 e 8 meses. As amostras foram enviadas da filial em São 

Mateus do Sul/PR para o laboratório da Matriz em Encantado/RS, em cada etapa 

selecionada, em torno de 5 Kg de amostra dentro de um pacote devidamente vedado. 

Segue abaixo a Figura 36 referentes a imagem da amostra de erva-mate cancheada 

seca nas fases de estacionamento tempo 0 e 8 meses de repouso. 

 

Figura 36 – Erva-mate verde T0 e repousada T8 

 

 Fonte: Autor (2021) 
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Os equipamentos para as análises físico-químicas foram: uma Balança 

Analítica (SHIMADZU AUW220D), estufa, Chapa aquecedora, Equipamento de 

Soxhlet, Digestor e Destilador Velp, Banho-maria CT-248, Bureta digital Brand e um 

pHmetro Gehaka PG2000. Para elaboração do extrato aquoso foi utilizado agitador 

mecânico marca IKA RW20, Termômetro digital Incoterm, Balança Semi-analítica 

(Toledo). Para análises do extrato elaborado: Vórtex, refratômetro analógico RHB32, 

e espectrofotômetro UV-VIS (Marca Kasuaki). 

 

Os reagentes utilizados para análises físico-químicas: Hexano PA, Ácido 

Sulfúrico PA e 0,02 N, Hidróxido de Sódio 0,01 N, Sulfato de Cobre; Sulfato de 

Potássio, Indicador Fenolftaleína, Indicador Vermelho de Metila, solução 2 M de Folin 

Ciocalteu, Carbonato de sódio, Metanol, além de vidrarias necessárias para 

elaboração das análises.  

 

4.9.2 Caracterização Microbiológica da Erva-mate Cancheada 

 

 A erva-mate foi enviada para determinação de análises microbiológicas em um 

laboratório certificado, parceiro da empresa Baldo S/A. A metodologia utilizada está 

ancorada nas seguintes normas: ISO 4832:2006 (ISO, 2006), ISO 4833-1:2013 (ISO, 

2013), ISO 16649-2:2001 (ISO, 2001), ISO 7932:2004 (ISO, 2004), MAPA – Manual 

de Métodos oficiais para análise de Alimentos de Origem Animal, do ano de 2019 

(MAPA, 2019) e a POPMB UNI202 – AFNOR Validation Certificate BIO – 12/16 – 

09/05. 

 

Os realizados foram Contagem Total de Bolores e Leveduras, Contagem de 

Coliformes Termotolerantes a 45 ºC, Contagem de Coliformes Totais, Contagem de 

mesófilos Aeróbicos Viáveis a 30 ºC, Salmonella spp., Escherichia coli e Bacillus 

cereus (ANVISA, 2019a; ANVISA, 2019b). 
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4.9.3 Caracterização Físico-Química da Erva-Mate Cancheada  

 

As análises físico-químicas foram realizadas na erva-mate cancheada seca, 

em todos os tempos de repouso, com metodologias aprovadas e em triplicata, 

conforme as descrições a seguir.  

 

4.9.3.1 Determinação da Umidade 

 

A umidade foi determinada pelo método gravimétrico, pela perda de massa do 

material, quando submetido ao aquecimento (105 ºC), por 3 horas, até peso constante, 

pela Metodologia do Instituto Adolfo Lutz (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 2008). 

 

4.9.3.2 Determinação de Proteínas 

 

 A determinação da proteína foi realizada segundo Metodologia do Instituto 

Adolfo Lutz (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 2008), adaptada, através do Método de 

Kjeldahl, onde realizou-se a digestão, destilação e titulação da erva-mate seca, com 

Fator de conversão 6,25. 

 

4.9.3.3 Determinação de Lipídios 

  

A análise de lipídios foi realizada segundo Metodologia do Instituto Adolfo Lutz 

(INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 2008), através de Extração direta em Soxhlet. A amostra 

de erva-mate cancheada foi triturada, e pesada em quantidades de 5 gramas e foi 

mantida em extração completa por 5 horas. Após, colocar o balão aquecido, em estufa 

a 130ºC, por 1 hora, resfriado, pesado e calculado. 

 

4.9.4 Elaboração do Extrato Aquoso 

 

A obtenção do extrato aquoso baseou-se na metodologia adaptada, descrita 

por Potrickos et al. (2013) e Silveira et al. (2013). Os parâmetros e medidas para 

preparo do extrato aquoso na Quadro 3: 
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Quadro 3 – Parâmetros e medidas para Preparo do Extrato Aquoso 

PARÂMETROS AMOSTRA 1 inicial AMOSTRA 2, para mistura com a 
água-mãe 

Massa inicial 300 g 300 g 

Água Potável 3000 mL 3000 mL 

Temperatura de trabalho 75 ºC 75 ºC 

Pressão de trabalho ATM ATM 

Tempo de extração 60 minutos 60 minutos 

    Fonte: Autor (2021) 

 

O extrato aquoso foi obtido com 300g erva-mate seca, adicionados em água a 

75 °C (infusão normal de erva-mate para chimarrão) por 60 minutos em uma chapa 

elétrica, com o agitador elétrico a uma velocidade de 600 a 976 rpm. A temperatura 

de 75 ºC foi controlada e, corrigidos os padrões, quando necessário. A Figura 37 

mostra a etapa de mistura e agitação da erva-mate cancheada: 

 

Figura 37 – Etapas de mistura e agitação da erva-mate cancheada 

 

           Fonte: Autor (2021) 

 

Concluídos os 60 (sessenta) minutos retirou-se a agitação e desligou-se os 

equipamentos, aguardando 5 (cinco) minutos para a diminuição da temperatura da 
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massa onde filtrou-se e armazenou-se o extrato líquido e separou-se o resíduo da 

erva-mate. A Figura 38 mostra a filtração da erva-mate cancheada: 

 

Figura 38 – Filtração da erva-mate cancheada 

 

             Fonte: Autor (2021) 

 

Utilizou-se esse resíduo para a preparação da água-mãe, onde verteu-se, 3000 

mL de água previamente aquecida (em torno de 75 ºC) e adicionou-se a outra alíquota 

de erva-mate (300g) e levou-se para aquecimento, por mais 60 minutos, a 75 °C, com 

o agitador elétrico a uma velocidade de 600 a 976 rpm. A temperatura de 75 ºC foi 

controlada e, corrigidos os padrões, quando necessário. A Figura 39 mostra esse 

procedimento de preparação da água-mãe e aquecimento: 

 

Figura 39 – Preparação da água-mãe e aquecimento 

 

              Fonte: Autor (2021) 
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Após os 60 (sessenta minutos), seguiu-se o mesmo processo anterior, retirou-

se a agitação e desligou-se os equipamentos, aguardando 5 (cinco) minutos para a 

diminuição da temperatura da massa.  Após esse período verteu-se a mistura sob um 

filtro cônico de inox e o material coletado (extrato líquido) é armazenado para a 

decantação da borra. A Figura 40 mostra a filtração do extrato e decantação da borra: 

Figura 40 – Filtração do Extrato e Decantação da Borra 

 

              Fonte: Autor (2021) 

 

 Ao final, misturou-se os 2 (dois) concentrados. O extrato foi armazenado em 

um frasco de vidro, devidamente vedado e coberto com papel alumínio, para 

posteriormente ser enviado para as análises. O mesmo foi armazenado sob-

refrigeração. O resíduo da erva-mate foi descartado. A Figura 41 mostra os frascos 

da amostra armazenada: 

 

Figura 41 – Frascos de Extrato Aquoso pronto 

 

Fonte: Autor (2021) 
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 Abaixo temos a Figura 42, que mostra o fluxograma de preparação do extrato 

Aquoso: 

 

Figura 42 – Fluxograma do Processo do Extrato Aquoso 

 

 Fonte: Autor (2021) 
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4.9.5 Caracterização Físico-Química do Extrato Aquoso 

 

As análises físico-químicas do extrato aquoso foram todas realizadas com 

metodologias aprovadas e em triplicata, em todas as fases de estacionamento 

conforme as descrições a seguir. 

 

4.9.5.1 Determinação do pH 

 

A determinação do pH do extrato foi realizada em triplicata através do Método 

Potenciométrico utilizando o medidor da marca Gehaka, previamente calibrado com a 

solução tampão 7,01 e 4,01 observando-se a Metodologia das Normas Analíticas do 

Instituto Adolfo Lutz e Manual do Equipamento (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 2008). 

O extrato por ser uma amostra líquida, o pH foi medido diretamente. 

 

4.9.5.2 Determinação da Acidez Total 

 

A Acidez Total foi determinada em triplicata pelo Método Titulométrico, através 

da metodologia Adolfo Lutz (2008), com adaptações. Pipetadas 10 mL da amostra em 

triplicata e diluídas em 100 mL de água deionizada. Utilizou-se o indicador 

fenolftaleína e titulado com Hidróxido de Sódio 0,1 N, até coloração rósea. 

 

4.9.5.3 Determinação de Resíduo Seco (Teor de Sólidos Totais) 

 

O resíduo seco (sólidos totais) do extrato aquoso foi determinado utilizando o 

Método Adolfo Lutz (2008). Com auxílio de uma pipeta de 10 mL, mediu-se a amostra 

em triplicata e evaporou-se em banho-maria. Em seguida foram colocadas em estufa 

a 105 °C por 2 horas. Após isso, as amostras esfriadas em dessecador e operação de 

pesagem até peso constante. 

 

4.9.5.4 Determinação de Teor de Sólidos Solúveis (º Brix) 

   

 O teor de sólidos solúveis totais (graus Brix ou °Brix) foi determinado utilizando-

se um refratômetro manual modelo (Hanna Instruments), em escala de 0 a 30%, e 
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calibrado com água destilada, segundo a metodologia conforme normas analíticas do 

Instituto Adolfo Lutz (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 2008).  

 

4.9.5.5 Determinação de Polifenóis Totais 

 

 O Teor de Polifenóis Totais (PT) das amostras do extrato Aquoso, foram 

determinados em todas as fases de estacionamento, de acordo com o método de 

Folin-Ciocalteu e em triplicata, seguindo protocolo de Análises Espectrofotométricas 

UERGS (2020), pela metodologia descrita por Singleton e Rossi (1965). As amostras 

concentradas de extrato aquoso foram centrifugadas e preparadas na proporção 1/10, 

para se padronizar com a curva de calibração. Em seguida, foram diluídas em água 

destilada e na Solução de Folin-Ciocalteu, misturadas gentilmente e deixadas em 

repouso à temperatura ambiente ao abrigo da luz, por 15 minutos.  

 

 Após isso foram diluídas em carbonato de sódio e deixadas novamente em 

repouso por mais 60 minutos. A absorbância de cor azul resultante foi avaliada a 765 

nm em espectrofotômetro UV-VIS (Marca Kasuaki). Para a quantificação dos PT, foi 

construída curva de calibração com concentrações de 100 a 1000 mg/L utilizando 

ácido gálico como padrão. O teor de PT foi expresso em gramas de equivalentes de 

ácido gálico (EAG) equivalente por litro de extrato aquoso. A curva de calibração está 

apresentada abaixo na Figura 43: 

 

Figura 43 – Curva Padrão Polifenóis Totais 
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4.9.5.6 Determinação de Taninos Condensados (Proantocianidinas) 

 

O teor de taninos condensados foi determinado pelo método descrito por Prince 

et al. (1978). Alíquotas em triplicata de 1 mL do extrato aquoso centrifugado em 

proporção 1/10 mL de água deionizada, foram colocadas em tubos de ensaio e 

adicionados de 5 mL do reagente vanilina. O material foi misturado gentilmente e 

mantido ao abrigo da luz por 20 minutos. As medidas das absorbâncias foram 

realizadas em espectrofotômetro UV-VIS a 500 nm. A quantificação foi baseada na 

curva de calibração construída com concentrações de 25 a 250 mg/mL de uma 

solução de catequina. O teor de taninos foi expresso em miligramas de equivalentes 

de catequina por litro de extrato aquoso. Abaixo segue a curva padrão dos taninos 

condensados, representada na Figura 44: 

 

Figura 44 – Curva Padrão de Taninos Condensados 

 

 

4.9.5.7 Determinação de Flavonóis e Ácidos Fenólicos 

 

A determinação dos Flavonóis e os Ácidos Fenólicos seguirão o Protocolo 

Proposto por Mazza et al. (1999), descrito no Manual (UERGS, 2020), através da 

absorção da luz ultravioleta a 360 e 320 nm, em que 250 µL das amostras foram 

misturadas a 250 µL de etanol 95% com 0,1% de HCl (v/v) e 4,55 mL de solução 

aquosa de HCl 2% (v/v). Homogeneizados em agitador tipo Vórtex. Após este período, 
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o sistema foi deixado em repouso no escuro por 15 minutos, para posterior leitura de 

absorbância no espectrofotômetro UV/VIS, m cubetas de quartzo, a 320 nm e 360 nm. 

 Para realizar o cálculo de concentração de flavonóis em alimentos, utiliza-se 

como padrão da quercetina, expressando o resultado como mg de quercetina 

equivalente por grama ou mL de extrato aquoso. Quanto aos ácidos fenólicos, para a 

quantificação foi empregada uma curva padrão com solução de ácido cafeico (AC) por 

100 g de extrato aquoso. Abaixo está a figura 45 com a curva padrão dos flavonóis e 

ácidos fenólicos: 

 

Figura 45 – Curva padrão dos flavonóis e ácidos fenólicos 

 

 

4.10 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.10.1 Análises Microbiológicas da Erva-Mate Cancheada 

 

Na Tabela 16, são mostrados os resultados das análises microbiológicas da 

erva-mate cancheada, que foram realizadas no tempo zero, e a cada 2 (dois) meses, 

durante os 08 (oito) meses de armazenamento: 
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Tabela 16 – Resultados análises microbiológicas da erva-mate cancheada 

Amostra        
Bolores e 
Leveduras 

(UFC/g) 

Coliformes 
a 45 ºC 
(UFC/g) 

Coliformes 
Totais 

(UFC/g) 

Mesófilos 
Viavéis a 30 
ºC (UFC/g) 

Salmonella 
ssp em 25 g 
(Ausência) 

Bacillus 
cereus 
(UFC/g) 

Escherichia 
coli (UFC/g) 

t0 < 4,0 x 102 < 1,0 x 101 < 1,0 x 101 1,2 x 102 Ausência < 1,0 x 102 < 1,0 x 101 

t2 < 1,0 x 102 < 1,0 x 101 < 1,0 x 101 < 4,0 x 101 Ausência < 1,0 x 102 < 1,0 x 101 

t4 < 1,0 x 102 < 1,0 x 101 < 1,0 x 101 1,9 x 102 Ausência < 1,0 x 102 < 1,0 x 101 

t6  < 1,0 x 102 < 1,0 x 101   < 1,0 x 101 1,5 x 102  Ausência < 1,0 x 102   < 1,0 x 102 

t8   < 1,0 x 102  < 1,0 x 101   < 1,0 x 101  1,3 x 102   Ausência  < 1,0 x 102  < 1,0 x 101 

Padrão 
< 1,0 x 105 

UFC/g 
< 1,0 x 103   

UFC/g 
Máx. 10 
UFC/g 

< 1,0 x 107 

UFC/g 
Ausência em 

25g 
Máx 10 
UFC/g 

<10 x 103 
UFC/g 

 

Os resultados demonstraram-se satisfatórios em todos os tempos de repouso. 

Os padrões descritos na Tabela 4 se referem a legislação vigente para erva-mate pela 

ANVISA, através da Resolução n° 331 de 23/12/2019 e da Instrução Normativa nº 60 

de 23/12/2019, sobre os Padrões Microbiológicos para Alimentos (ANVISA, 2019a, 

2019b).  

 

A determinação de bolores e leveduras identifica se há deterioração do 

alimento, bem como, se os procedimentos de higiene estão sendo aplicados de forma 

correta durante o armazenamento e a manipulação (FRACARO, 2013). Em todas as 

fases de estacionamento da erva-mate analisada, observou-se que os valores ficaram 

dentro dos padrões exigidos, no limite de < 1,0 x 105 UFC/g. Com valores de < 4,0 x 

102 no t0 e se mantendo < 1,0 x 102 UFC/g, do t2 ao t8. 

 

Segundo a Resolução n° 331 de 23/12/2019 e Instrução Normativa nº 60 de 

23/12/2019 da ANVISA, sobre os Padrões Microbiológicos para Alimentos, os 

produtos alimentícios, consumidos após adição de água com emprego de calor (caso 

da erva-mate), é necessária a realização da análise de contagem de coliformes a 45 

°C, coliformes totais, Escherichia coli e Salmonella spp. Também, se leva em conta 

que, a presença de microrganismos patogênicos na erva-mate in natura, pode 

ocasionar sua multiplicação, e isso faz com que os procedimentos de secagem sejam 

feitos de forma eficaz para eliminar sua presença durante o processamento industrial. 

Os vegetais podem adquirir grande número de fungos e bactérias provenientes 

do solo, da microflora natural ou de falhas durante o processamento. As condições 

durante o manejo, secagem e armazenamento também influenciam na contagem 
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microbiológica; além do controle da umidade que influencia na presença de 

microrganismos, devido a presença da atividade de água (BERTÉ et al., 2006). 

  

Quanto ao Bacillus cereus obtivemos resultados abaixo de 10 UFC/g em todos 

os tempos de estacionamento. No caso da erva cancheada analisada, observou-se 

que houve aumento da umidade na erva estacionada, com o passar dos meses, sendo 

que isso é considerado normal para o processo de estacionamento (devido ao tempo 

que fica exposta em ambiente), e aumentar seu peso natural do produto e mesmo 

assim, não se detectou níveis de contaminação nas amostras, levando em conta esse 

aumento de umidade. 

 

 As bactérias mesófilas são microrganismos relacionadas as Boas Práticas de 

Fabricação (BPF) e os resultados estão dentro dos valores permitidos < 1,0 x 107 

UFC/g, observando que os valores se mantiveram, devido à menor exposição ao 

contato humano e equipamentos, durante o estacionamento. 

 

4.10.2 Análises Físico-Químicas da Erva Mate Cancheada  

 

 Os resultados das análises físico-químicas da erva-mate cancheada repousada 

em todos os tempos de estacionamento estão na Tabela 17. 

 

Tabela 17 - Variação da umidade, conteúdo de proteína e lipídeos na erva-mate, em função 

do tempo de repouso da erva-mate cancheada 

Tempo de 
repouso 
(meses) 

Umidade (%) Proteína* (g/100g) Lipídeos* (g/100g) 

0 6,29e ± 0,04  15,41c ± 0,07 5,74e ± 0,02 

2 7,18d ± 0,15 16,04a ± 0,29 6,00d ± 0,06 

4 7,23ec ± 0,01 15,65ba ± 0,15   6,14bde ± 0,07 

6   8,22a ± 0,005 16,18a ± 0,01 6,64a ± 0,10 

8          8,00b ± 0,08 14,98c ± 0,14   6,05cde ± 0,13 

      * resultados em Base seca          a, b, c, d Letras diferentes na coluna indicam diferença significativa 

(p<0,05), avaliados pelo Teste de Tukey 

Os resultados mostram que a umidade da erva-mate repousada aumentou 

(p<0,05) ao longo do tempo de repouso. Os valores iniciais foram de 6,29% ± 0,04 e 

ao final do processo de a umidade atingiu 8,00% ± 0,08. No tempo t0 a umidade foi 
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de 6,29% ± 0,04, onde confirma que o sapeco da erva-mate removeu a umidade e 

inativou as enzimas oxidantes (VARGAS, 2019). Da mesma forma, pode-se 

considerar que houve um aumento na umidade conforme avançava os meses de 

repouso. Os valores obtidos estão próximos aos encontrados por Murakami (2010), 

ficaram na faixa de 5,36% a 9,80%. Esse valor mais baixo no último tempo (t8) de 

armazenamento e deve-se a problemas de homogeneidade da amostra (partículas 

menores durante o ensaio) ou a própria umidade do ar levando a possíveis erros 

experimentais, tanto no bag de armazenamento (por haver pequenas passagens de 

ar na embalagem de polipropileno) ou transporte, porém ainda manteve uma diferença 

significativa com os outros tempos de repouso. E também próximos, se comparados 

com Barboza (2006), em estudos com erva cancheada descansada, que identificou 

8,30% ± 0,02. Dados de Efing (2009) indicam um valor para umidade na faixa de 

10,59%. Também, Garcia et al. (2021) obteve valores de umidade da erva-mate 

cancheada em 8,62% ± 0,12.  

 

Os dados de umidades encontrados no experimento, bem como nas 

referências informadas, estão dentro dos padrões descritos na RDC nº 302 da 

ANVISA, de 07 de novembro de 2002, que estabelece umidade de até 10g/100g em 

erva-mate seca. 

 

Quanto ao conteúdo de proteína, os dados mostram um aumento (p<0,05) no 

seu teor nos primeiros dois meses de repouso, se mantendo constante (p>0,05) entre 

o segundo e o sexto mês. Nos últimos dois meses de repouso, contudo, o conteúdo 

de proteína reduziu significativamente (p<0,05) de 16,18% ± 0,01 para 14,98% ± 0,14. 

Os valores encontrados ficaram próximos da faixa 15,93 ± 0,05, segundo Murakami 

(2010) e mais aproximado nos estudos de Pagliosa (2009), na faixa de 14,38%. 

Segundo Burgstaller (2000) a faixa fica entre 8,30 a 13,45%. Já Nabechim (2010), 

encontrou valores na faixa de 14,19% ± 0,61. Vargas (2019), em estudo mais recente, 

encontrou 13,87% ± 0,28. Se visualizado os dados de Esmelindro (2002), os valores 

encontrados foram em torno 13,43%.  

Segundo Santos e colaboradores (2014), os maiores teores de proteína bruta 

são observados estão na erva-mate moída grossa armazenada por 30 dias no valor 

de 12,98% do que com um lote armazenado por 30 dias 11,97%, e outro a duas 
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semanas armazenada (12,41%). Desse forma, pode-se dizer que quanto mais tempo 

for armazenada, maiores serão os valores de proteína e isso se confirmou com os 

resultados obtidos no presente trabalho observando-se o aumento com o passar dos 

meses, observando as referências pesquisadas. 

 

A concentração de lipídeos inicial foi de 5,74 ± 0,02 g/100g e aumentou (p<0,05) 

ao longo dos primeiros 6 meses de repouso. Contudo, entre o sexto e o oitavo mês, 

houve redução (p<0,05) no conteúdo de lipídeos. Essa diferença trata-se de 

estabilidade, e isso deve-se também pelo tamanho das partículas (granulometria da 

erva-mate) ou erros experimentais de pesagem, tipo de solvente ou tempo de 

extração, mas observando estatisticamente, de maneira geral, pode-se dizer que 

houve pouca degradação da erva-mate, não ocasionando oxidação ou rancificação do 

produto. Os valores de lipídios se encontram abaixo da faixa encontrada por Murakami 

(2010), de 8,13 ± 0,21. Os valores ficam próximos ao encontrados por Kleber (2004) 

com 4,33%. Dados publicados por Esmelindro (2002), estão na faixa de 6,06. Vargas 

(2019) 5,67 +/- 0,17. Nabechima (2010) relatou uma faixa de 5,57% a 9,01% +/- 1,10. 

Já Burgstaller (2000) encontrou um valor para erva processada na faixa de 5,57% a 

9,10%. Isso demonstra que o estacionamento não provoca a oxidação do produto, se 

o processo for realizado de forma adequada, evitando entrada de calor e mantendo a 

temperatura de forma constante. 

 

4.10.3 Análises Físico-Químicas do Extrato Aquoso 

 

Os resultados das análises físico-químicas do extrato aquoso em todos os 

tempos de estacionamento estão apresentados na Tabela 18. 
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Tabela 18. Variação de pH, acidez, º Brix e Resíduo seco do extrato de erva-mate em 

função do tempo de repouso 

Tempo de 
repouso 
(meses) 

pH 

 

Acidez (%) 

 

° Brix 

 

Resíduo 

Seco % 

0 5,47a ± 0,01 14,00c ± 0,06 4,10b ± 0,01 3,62d ± 0,02 

2 5,44b ± 0,01 12,60e ± 0,10 5,00a ± 0,01 3,73a ± 0,02 

4 5,22d ± 0,06 16,16b ± 0,03 5,01a ± 0,00 3,67a ± 0,02 

6 5,20e ± 0,03 18,20a ± 0,10 5,02a ± 0,00 3,65c ± 0,02 

8 5,35c± 0,02 13,25d ± 0,08 5,30a ± 0,00 3,66b ± 0,00 

     * resultados em Base seca 

      a, b, c, d Letras diferentes na coluna indicam diferença significativa (p<0,05) pelo Teste de Tukey 

 

Os resultados mostram que o pH do extrato de erva-mate repousada diminuiu 

(p<0,05) ao longo do tempo de repouso. Os valores inicias foram de 5,47% ± 0,01 e 

ao final do processo o pH atingiu 5,35% ± 0,02. O pH diminuiu com o tempo de 

estacionamento, geralmente por causa do aumento da acidez, devido a diminuição da 

concentração de íons hidrogênio. Isso se comprova com os resultados obtidos de 

acidez entre 12,60% ± 0,10 a 18,20% ± 0,10 %, observando que houve diferença 

significativa da acidez entre todos os tempos de repouso (p<0,05).  

 

Após seis meses de repouso observou-se o menor pH (5,20% ± 0,03) e ao 

mesmo tempo a maior acidez (18,20% ± 0,10). O pH desse extrato pode ser 

considerado levemente ácido. Os extratos de erva-mate são considerados produtos 

pouco ácidos, sendo necessário o armazenamento com auxílio de baixas 

temperaturas ou o emprego de processos de secagem para evitar o desenvolvimento 

de microrganismos nos mesmos (RICCIO, 2019). 

 

O pH também está relacionado com a temperatura de extração. Segundo 

Murakami (2010) a extração dos fenólicos deve ser realizada em pH próximos da 

neutralidade, pois desta forma a oxidação e a formação de isômeros são evitadas. A 

presença de sistemas catalíticos, como a luz, calor, enzimas ou metais provocam 

processos de autoxidação, oxidação térmica e enzimática, libera radicais livres ou 

componentes reativos (VAZ, 2015). Riccio (2019), em análise de erva-mate seca de 
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extração com água como solvente com encontrou um pH de 5,50% ± 0,02, valores 

aproximados dos encontrados nesse estudo, com a utilização do mesmo solvente. O 

pH é de suma importância uma vez que grande parte dos microrganismos crescem 

em ambientes com pH entre 5 e 9, considerando valores abaixo de 4,5 ideais por não 

ocorrer o desenvolvimento de Clostridium botulinum e de bactérias patogênicas.  

 

 Os resultados mostram que o teor de resíduo seco (sólidos totais) do extrato 

de erva-mate repousada aumentou ao longo do tempo de repouso (p<0,05). O teor de 

resíduo seco (sólidos totais) iniciou com 3,62% ± 0,02, e após 8 meses 3,66% ± 0,00 

(p<0,05). Berté (2011) em estudo com extrato de erva-mate verde, para fabricação de 

extrato solúvel,  identificou 8,77% de resíduo seco, um valor maior que a da erva-mate 

repousada analisada, visto que seus valores de proteína (7,97 ± 0,17),  lipídios (4,25 

± 0,29) e umidade (3,60 ± 0,42) no entanto, também foram encontrados com valores 

abaixo dos valores deste experimento,  confirmando que diversos fatores podem 

influenciar nessa diferença, tais como sazonalidade, idade e parte da planta utilizada 

e também o processamento realizado e o repouso da matéria-prima.  

 

Observando resultados, de Gnoatto et al (2007) obteve 3,66% de resíduo seco, 

enquanto que Silva (2007) em escala semi-industrial obteve 3,78% para solução 

extrativa de erva-mate, valores mais próximos dos encontrados nesse estudo. A 

concentração de sólidos totais pode estar relacionada com o processo de extração, 

solubilidade dos sólidos nos solventes, tamanho das partículas e com o processo de 

filtração utilizado (remoção das partículas sólidas), discutidos nesses experimentos. 

 

Quanto aos resultados do teor de sólidos solúveis (graus Brix) do extrato de 

erva-mate repousada observou-se que aumentou (p<0,05) ao longo do tempo de 

repouso. Os valores iniciais foram de 4,10 graus Brix ± 0,01 e ao final após 8 meses 

atingiu 5,30 graus Brix ± 0,00. O conteúdo de sólidos solúveis é um indicador de 

rendimento, que para avaliar a eficiência do solvente utilizado na extração (água). A 

variação no rendimento pode ser associada a fatores tais como tempo e temperatura 

de extração, a granulometria e proporção de solvente e matéria-prima (BERTÉ, 2011). 

Em infusões de chimarrão depende muito do teor de umidade das folhas de erva-

mate. A erva-mate seca produziu um extrato aquoso com maior teor de sólidos 
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solúveis, do que extrato com ervas frescas ou sapecadas (BASTOS et al., 2007). 

Dessa forma, avalia-se que os valores altos de sólidos solúveis encontrados supõem 

que estes valores determinam um bom indicador de rendimento. 

 Os resultados obtidos para verificação de quantidades de compostos bioativos 

no extrato aquoso da erva-mate estão representados na Tabela 19: 

 

Tabela 19 – Variação de Polifenóis totais, Taninos, Flavonóis e Ácidos fenólicos 

do extrato de erva-mate em função do tempo de repouso 

Tempo de 

repouso 

(meses) 

Polifenóis totais 

(mg EAG/L) 

Taninos (mg 

epicatequina/L) 

Flavonóis (mg 

quercetina/L) 

Ácidos fenólicos 

(mg EAC/L) 

0 6.491,66a ± 0,01 5,940a ± 0,00 36,62a ± 0,005 58,51a ± 0,008 

2 6.091,66e± 0,13 3,370e ± 0,01 25,51b ± 0,003 57,11b ± 0,003 

4 6.350,0c ± 0,21 3,490c ± 0,01 19,40c ± 0,005 47,58c ± 0,005 

6 6.266,66d ± 0,03 3,370dc ± 0,00 17,73d ± 0,003 46,88d ± 0,006 

8 6.458,33b ± 0,32 3,830becd ± 0,00 17,18e ± 0,002 41,30e ± 0,002 

             a, b, c, d Letras diferentes na coluna indicam diferença significativa (p<0,05) pelo Teste de Tukey 

 

Os resultados mostram que, os teores de polifenóis totais presentes no extrato 

da erva-mate repousada se mantiveram estáveis ao longo do tempo de repouso. Os 

valores iniciais foram de 6.491,66 mg de EAG/L ± 0,01 e ao final do processo os 

polifenóis totais atingiram 6.458,33 mg de EAG/L ± 0,32 mg de EAG/L. Durante o 

tempo de repouso observou-se que houve diferença significativa (p<0,05) nas 

comparações entre os tempos de repouso. 

 Os polifenóis constituem 20 a 30% da composição da erva-mate, são solúveis 

em água, incolores e conferem sabor adstringente ao chimarrão e os polifenóis variam 

ao longo das colheitas e entre os sistemas de cultivo, devido à influência das variáveis 

da gestão agronômica (SANTOS et al, 2014). Wolff et al (2019) em extração aquosa 

a com temperaturas variando de 25 a 100 °C encontrou resultados variando de 2.113 

a 2.423 mg EAG L-1 (Ácido gálico equivalente por litro de extrato) . Já para os extratos 

hidroalcoólicos os valores foram de 2.707 e 2.997 mg EAG L-1, onde observou as 

diferenças de tempo e temperatura influenciam na quantidade extraída. E que 

também, Os extratos das folhas de erva-mate apresentaram TCP superior aos obtidos 

para diferentes amostras comerciais de café (220 a 620 mg EAG L-1) 
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Os polifenóis encontrados na erva-mate incluem ácido cafeico, derivados 

cafeoil, ácido clorogênico, ácido feruloilquínico, kaempferol, quercetina, ácido quínico, 

rutina e teobromina (BURRIS et al., 2012). Segundo Chaicouski e Lazzarotto (2021) a 

concentração dos compostos fenólicos também depende de muitos fatores, tais como 

solo e fatores genéticos da planta. Em 62,5 g de erva-mate seca, há aproximadamente 

3767-4085 mg de polifenóis, 303-962 g de metilxantinas e 50-146 mg de saponinas. 

 

Riccio (2019) encontrou valores entre 55,23 ± 1,41 a 58,98 ± 0,10 mg EAG/L 

os quais relacionam o tipo de processamento da erva, avaliando o aumento na 

quantificação de ácido clorogênico em extratos oriundos de folhas submetidas ao 

processamento, incluindo as fases de sapeco, secagem e moagem. Assim folhas 

submetidas ao branqueamento e secagem contêm mais compostos fenólicos que 

folhas oxidadas (chá preto). Esses valores bem abaixo dos encontrados no extrato 

produzido. 

 

Silva (2010) comparou os valores de polifenóis da erva-mate com outros 

compostos no suco de uva integral foi encontrado 1.915 mg de EAG/L. Um estudo 

realizado em chás de tanchagem, erva-mate, arruda, alecrim, macela, alcachofra, 

camomila, capim-limão e malva, demonstrou que comparando-se extratos aquosos e 

etanólicos, a erva-mate foi o chá que mais apresentou compostos fenólicos e atividade 

antioxidante (acima de 97%) no extrato aquoso (ACHKAR et al, 2014). Potrickos e 

colaboradores (2013) avaliaram polifenóis totais em amostras de erva-mate, vinho e 

chá verde, sendo que a erva-mate apresentou valores mais elevados 3 g/L, em relação 

ao vinho 1,5 g/L e ao chá verde 1 g/L. 

 

Segundo Berté (2011) a quantidade média de compostos fenólicos encontrados 

por secagem de erva-mate por spray-dryer em 178,32 ± 7,35 mg/g, o que resulta em 

extração de elevados teores de compostos fenólicos, nesse procedimento. No estudo 

de PIRES et al. (2016) o teor de fenólicos em erval na mata (sombreada), sem 

adubação, apresentou teores de 35,39 ± 13,20 mg/g, já em erval em caíva aberta 

(maior incidência de luz) com a utilização da adubação 103,85 ± 33,90 mg/g. A 

importância desses resultados está no fato de que essas variações podem alterar o 

sabor do produto e abrem a possibilidade de poderem ser destinados a segmentos 
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específicos do mercado, considerando que a região do Planalto Norte Catarinense é 

reconhecida pela qualidade de sua erva-mate, e isso justificaria a notoriedade da 

região por seus produtos oriundos dos ervais nativos comprovando o desenvolvimento 

de uma identidade regional desses ervais, comprovando os resultados obtidos nesse 

estudo, utilizando a erva-mate com Identificação Geográfica de São Mateus/PR. 

 
 Segundo Achkar (2014) que estudou extratos aquosos de erva-mate de São 

Mateus/PR, observou-se que o tempo de aquecimento influencia na quantidade 

extraída de compostos fenólicos. Em decocção por 10 e 30 minutos à 85 °C, observou-

se um resultado de teor de polifenóis de 8,89 g/L-EAG e 16,29 g/L EAH, 

respectivamente. Isto sugere que quanto maior tempo de exposição da erva-mate ao 

calor maior será o teor de polifenóis extraído. O tempo de extração que pode variar 

de 1 minuto a 24 horas, dependendo do tipo de produto. Se o tempo se prolongar é 

necessário a adição de agentes redutores ao solvente para evitar a oxidação. 

 

 Algumas outras metodologias de extração aumentam significativamente o teor 

de compostos fenólicos, tais como a tecnologia de concentração por nanofiltração e 

crioconcentração. A nanofiltração tem a finalidade de manter os compostos 

termoinstáveis, com baixas temperaturas e mínimo consumo energético, visto que em 

geral, a concentração de extratos naturais utiliza-se altas temperaturas, por um longo 

tempo, promovendo algumas alterações significativas no produto. Já a 

crioconcentração é uma metodologia a base da concentração de produtos por meio 

de congelamento e da subsequente separação da água congelada, a partir do produto 

líquido (BOAVENTURA, 2015) 

 

Dessa forma, avaliando o método de extração utilizado, o qual foi feito em duas 

etapas, confirma-se que o teor extraído de polifenóis totais, foi maior que as 

referências pesquisadas, isso porque, foi extraído com um substrato (água-mãe) já 

encaminhado, na primeira extração e assim acumulando maior quantidade de extrato, 

podendo ser comprado à extração spray-dryer descrito por Berté (2011). 

 

Os resultados mostram que o teor obtido de taninos condensados do extrato 

de erva-mate repousada diminuiu (p<0,05) ao longo do tempo de repouso. Os valores 
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iniciais foram de 5,94 epicatequina/L ± 0,00 e ao final do processo de repouso, após 

os 8 meses, atingiu o valor de 3,83 epicatequina/L ± 0,00, conforme Tabela 8. 

 

O teor de taninos nas folhas de erva-mate vai aumentando com a idade da 

planta até se tornar adulta, mas quando as folhas ficarem muito velhas, existe uma 

tendência de diminuição (VALDUGA, 1997).  A presença de substâncias tânicas são 

as responsáveis pela adstringência da erva-mate (BORILE, 2004).  A época de 

colheita também interfere no teor de taninos, além de variações conforme o 

sombreamento da planta que induz ao sabor mais amargo do chimarrão e que os 

machos produzem folhas mais amargas e fêmeas menos amargas. E as diferentes 

formas de adubação não apresentaram influência nos teores de taninos, encontrando 

12% em média. (BORILE, 2004).  

Em estudo de Zampier (2001) folhas colhidas em uma mesma árvore em plena 

época de renovação vegetativa, deram os seguintes resultados: 7,35; 8,30; 9,50 e 

6,80%, respectivamente. No entanto, em amostras coletadas em época de repouso 

vegetativo (no inverno), encontrou teores mais elevados, correspondendo a 11,30; 

9,50; 9,15 e 7,60% dos taninos, respectivamente. Em estudo mais aprofundado, foram 

identificadas substâncias tânicas tais como: ácido clorogênico (CGA); ácido 3,4 

dicafeoilquínico (3,4-diCQA); ácido 3,5-dicafeoilquínico (3,5- diCQA); ácido 4,5-

dicafeoilquínico (4,5-diCQA); ácido 3-cafeoilquínico (3-diCQA); ácido 4-cafeoilquínico 

(4-CQA); ácido 5-cafeoilquínico (5-CQA) e ácido 5- ferroloilquínico. A luminosidade 

também interfere, pois em sítios com maior luminosidade, são encontrados teores 

maiores de taninos. 

 

Os resultados mostram que o teor dos ácidos fenólicos do extrato de erva-mate 

repousada diminuiu (p<0,05) ao longo do tempo de repouso. Os valores iniciais foram 

de 58,510 ± 0,00 mg de EAC/L e ao final do processo após os 8 meses atingiu 41,300 

± 0,00 mg de EAC/L.  

 

Os ácidos fenólicos representados na erva-mate são o ácido cafeico e seus 

derivados: ácido clorogênico, ácido 3,4-dicafeoilquínico, ácido 3,5- dicafeoilquínico e 

ácido 4,5-dicafeoilquínico, além do ácido ferúlico, ácido sinápico, ou o ácido p-

cumárico (MURAKAMI, 2010). O ácido clorogênico encontrado em uma xícara de café 
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(200mL) é em torno de 70 a 350 mg e em uma cuia de chimarrão (500mL), 1,5 g, 

enquanto que em frutas como mirtilo, uva e cereja, em torno de 500 mg a 2g de ácido 

clorogênico por kg de fruta (OLIVEIRA, 2013). 

 

Os resultados obtidos no presente estudo mostram que o teor de flavonóis do 

extrato de erva-mate repousada diminuiu (p<0,05) ao longo do tempo de repouso. Os 

valores iniciais foram de 36,62 ± 0,005 EQA/L e ao final do processo após os 8 meses 

atingiu 17,18 ± 0,002 EQA/L. Segundo Bastos e Torres (2003), no processo de infusão 

de erva-mate observa-se altas concentrações de ácidos clorogênicos (ácidos 

fenólicos) e baixa concentrações de flavonóis. A quercetina é a que apresenta 

atividade antioxidante, apesar de poder reagir com o ferro e se tornar pró-oxidante 

(ACHKAR et al, 2014). Os valores dos polifenóis totais apresentaram 6091,66 mg de 

EAG/L a 6491,66 mg de EAG/L e o teor de flavonóis encontrados foi de 17,18 a 36,62 

mg de quercetina/ L, dessa forma essa afirmação se aplica. 

 

 Um estudo investigando os teores de flavonóis e flavonas em chás 

comercializados no Brasil, demonstrou que os chás preto e verde e também a erva- 

mate são muito ricos em quercetina, sendo os dois primeiros fontes também de 

miricetina e kaempferol e o último de kaempferol. O referido estudo encontrou na erva-

mate 2600 µg/g de quercetina e 400ug/g de kaempferol. (HUBER, 2008). 

 

 Comparando-se a outros vegetais, verificou-se que os produtos processados 

possuem conteúdos consideravelmente menores de flavonóis que aqueles 

encontrados nas frutas frescas, isso devido ao processo de branqueamento, secagem 

e pela remoção da pele e pelo menor teor na matéria-prima utilizada. Relacionado a 

extração, também pode-se considerar que o calor e agitação provocou redução desse 

componente. Também fatores extrínsecos, tais como estação do ano, incidência de 

radiação UV, clima, composição do solo, podem influenciar nos teores de flavonóis da 

erva-mate. Os maiores teores foram relatados em cebola (238 μg/g) (HUBER, 2008). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como resultados deste trabalho concluiu-se que o processo de repouso da 

erva-mate contribui para a oxidação dos lipídios e formação de aromas diferenciados 

na erva-mate cancheada repousada.  

 

A extração aquosa é um processo que permite a retirada de compostos 

bioativos, tais como polifenóis totais, flavonoides, taninos e ácidos fenólicos, em 

quantidades significativas e que poderá disponibilizar uma bebida rica em compostos 

antioxidantes. 

 

Outro aspecto importante observado é a utilização de agitação na metodologia 

da extração, e a dupla extração realizada pelo procedimento com a utilização de água-

mãe, a qual resultou em extração de níveis elevados dos compostos bioativos, sendo 

uma técnica que poderá ser utilizada para fins industriais.  

 

Também podemos concluir que a espécie de Ilex paraguariensis avaliada 

(erva-mate nativa), apresenta altos teores de compostos bioativos, isso pela relacão 

do manejo, cultivo e clima da região onde é cultivada (São Mateus do Sul). 
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ANÁLISE SENSORIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 ANÁLISE SENSORIAL  

5.1 INTRODUÇÃO 

A análise sensorial é definida como uma disciplina que deve evocar, medir, 

analisar e interpretar características dos alimentos através do sabor, odor, visão, tato 

e audição. O objetivo geral da análise sensorial é estudar as percepções, sensações 
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e reações que o consumidor sente dos produtos, para compreender o que leva a sua 

aceitação ou rejeição, sendo que a sua aceitação depende não apenas do prazer 

sensorial, bem como os vários contextos em que o alimento é consumido, tais como 

o custo, influência ambiental e familiar, tabus, meios de comunicação (ALVES, 2019; 

DUTCOSKY, 2013; BARBOZA, 2006; TEIXEIRA, 2009). 

 

 A qualidade de um produto está baseada em três aspectos: 1) físico-químico, 

2) microbiológico e 3) sensorial. A qualidade sensorial está intimamente ligada a 

percepção do consumidor e dessa forma sabor, odor e aparência devem ser 

monitoradas para se obter um produto de qualidade (DUTCOSCKI, 2013). 

 

A análise sensorial é baseada na percepção psicológica e fisiológica através 

de estímulos pelos sentidos humanos. A percepção acontece quando o observador 

toma consciência da sensação. A mente armazena diferentes percepções na memória 

que são modificadas quando houver novas percepções, que são chamadas de 

impressões (DUTCOSCKI, 2013; BIEDRZYCKI, 2008). 

 

 As pessoas através dos órgãos (olhos, ouvidos, mão, nariz e língua), utilizam 

os sentidos (visão, audição, tato, odor/aroma/olfato e gosto/paladar) para percepção 

sensorial (BENTO et al., 2013).  

 

5.2 MÉTODOS SENSORIAIS 

Os métodos sensoriais podem ser divididos em grupos e cada um com seus 

testes específicos; são eles: os métodos: 

- Discriminativos;  

- Descritivos; e 

- Afetivos (DUTCOSCKI, 2013) 

5.2.1 Testes discriminativos 

 
Os testes discriminativos determinam as diferenças qualitativas e quantitativas 

de um produto. Eles são divididos em: 1) de diferença, 2) similaridade ou 3) 

sensibilidade e são utilizados para identificar se há diferença, ou não, entre os 

produtos testados. O Teste Triangular é um exemplo, onde avalia se existe diferença 
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perceptível entre dois produtos através da comparação de três amostras, das quais 

duas delas são iguais e uma diferente (TEIXEIRA, 2009; BENTO et al., 2013, 

DUTCOSCKI, 2013). 

5.2.2 Testes descritivos 

Os testes descritivos são utilizados para descrever qualitativa e 

quantitativamente os produtos. É uma ferramenta muito importante porque abrange 

os componentes que se referem à aparência, odor e aroma, textura oral e manual, 

sensações táteis, sabor e gosto (intensidade de cada produto). Estes testes podem 

ser divididos em métodos tradicionais (clássicos) e alternativos (TEIXEIRA, 2009). 

Os métodos tradicionais utilizam provadores e treinados e demandam um 

pouco mais de tempo para execução da prática, bastante extensiva, a qual é uma 

desvantagem para a aplicação na indústria. As técnicas mais utilizadas para os 

métodos clássicos, são: 1) a “Análise Descritiva Quantitativa” (ADQ™) que também 

chamado de “Perfil descritivo quantitativo” (PDQ), 2) o Perfil de Sabor e 3) o Perfil de 

Textura. As etapas são o recrutamento e seleção dos candidatos, levantamento dos 

atributos sensoriais e definição dos materiais de referência, treinamento dos 

julgadores e, por último, a avaliação dos produtos (GOMIDE, 2016; FAVARÃO, 2017; 

SIMIQUELI, 2014). 

 

 Já os métodos alternativos, que utilizam julgadores semi-treinados ou 

consumidores e já vem sendo propostas por pesquisadores para reduzir o tempo das 

análises, visando um melhor desempenho dos candidatos, obtendo resultados com 

melhor precisão. Estes testes necessitam de menor tempo para obtenção do perfil 

sensorial, de forma a viabilizar sua utilização na indústria de alimentos. Quanto aos 

métodos descritivos alternativos ou rápidos, podemos exemplificar o Perfil Descritivo 

Otimizado (PDO), a Análise Descritiva por Ordenação (ADO), Perfil Flash, Napping® 

e Check-all-that apply (CATA), Ranking Descriptive Analysis (RDA) (ALCANTARA et 

al., 2018; SIMIQUELI, 2014; SILVA, 2013). 

Por outro lado, o “Perfil Descritivo Otimizado” (PDO), torna a descrição 

sensorial mais rápida e simples. O PDO consiste nas seguintes etapas:  
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✔ Recrutamento e pré-seleção dos candidatos; 

✔  Levantamento dos atributos e definição dos padrões de referência, 

✔  Familiarização dos julgadores com os materiais de referência e, 

✔  Avaliação final das amostras em uma escala de intensidade, para 

permitir a obtenção de dados quantitativos. 

 Neste método, é utilizada a escala não estruturada de 9 (nove) centímetros 

ancorada nos extremos pelos termos “nenhum/fraco” e “forte”, ou “menos intenso” e 

“mais extenso” os quais são representados por materiais de referência. De forma 

geral, o PDO substitui o método convencional (clássico) obtendo dados com a mesma 

qualidade, com uma redução do tempo de teste e melhor desempenho do provador 

(SILVA, 2013; GOMIDE, 2016; SOUSA JÚNIOR, 2019). 

 

5.2.3 Testes afetivos 

 

Os testes afetivos fazem com que o julgador expresse seu estado emocional 

ou relação afetiva com o produto ao escolher um produto pelo outro. Eles são 

chamados também de “Testes de consumidores”. Normalmente, eles são adquiridos 

em testes de preferência (escolha) ou aceitação (categoria). Nas provas de aceitação 

os testes mais utilizados são: 1) de escala hedônica; 2) de intensidade ou 3) de 

intenção (CARMO, 2018; INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 2008). 

 

 No teste de escala hedônica, a aceitação de produtos pode ser determinada 

pela aplicação de escalas hedônicas que determinam o gostar ou desgostar do 

consumidor. Para adultos, é apresentada uma ficha de avaliação, onde são indicados 

9 pontos em termos “Gostei muitíssimo” e “desgostei muitíssimo” e um termo 

intermediário “nem gostei, nem desgostei”. Já para as crianças, são de 5 a 7 pontos, 

normalmente se utilizando figuras. Os resultados obtidos são avaliados 

estatisticamente segundo o objetivo proposto. Geralmente, é realizada análise de 

variância e testes de comparação de médias como, por exemplo, de Tukey (Ducan ou 

SNK (Student-Newman-Keuls), com nível de significância pré-fixado (INSTITUTO 

ADOLFO LUTZ, 2008). 
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Paralelamente ao teste de escala hedônica, outra técnica utilizada é o “Teste 

de Associação Livre de Palavras” (TALP) que serve para analisar as expectativas dos 

consumidores relacionadas aos alimentos. É realizado um questionário, onde o 

consumidor é convidado a escrever palavras que expressem suas ideias em relação 

ao produto pesquisado. Logo após, são criadas categorias, onde são classificados os 

termos para cada tipo de verbalização (DENZIN, 2017). 

 

5.3 ANÁLISE SENSORIAL DO EXTRATO AQUOSO 

 

Este estudo ocorreu nas dependências da empresa Baldo S/A Comércio 

Indústria e Exportação em Encantado/RS. Os métodos de análise sensorial realizados 

neste trabalho foram baseados nos métodos descritos por Dutcosky (2013), e ISO 

8586:2012 e Adolfo Lutz (2008).  

 

O projeto foi enviado ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Uergs, via 

Plataforma Brasil (https://plataformabrasil.saude.gov.br/login.jsf) – junto com o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e a Carta de aceite por parte da 

empresa BALDO S/A, conforme Apêndice A e B, respectivamente. Posteriormente o 

projeto foi aprovado pelo CEP da Uergs, sob o número: CAAA 39862820.0.0000.8091, 

e número do parecer: 4.550.781. 

 

 Quanto aos riscos relacionados à saúde em relação à pandemia de COVID-19, 

a empresa, por ser um setor essencial, manteve suas atividades industriais. Todos os 

cuidados higiênico-sanitários estão sendo tomados para evitar contágios internos e 

nenhum problema foi reportado na empresa até o presente momento. Os cuidados, 

como o uso de máscaras e álcool gel serão reforçados antes e depois dos testes. As 

canetas utilizadas serão higienizadas, antes e depois do uso, com álcool 70%. Os 

pratos e copos utilizados serão descartáveis para evitar contágios. Serão realizadas 

sessões de no máximo 10 (dez) pessoas. 

Para verificar a aceitação do extrato aquoso produzido neste experimento, foi 

aplicado um Teste Afetivo de Associação de Palavras (TALP) juntamente com o Teste 

de Escala Hedônica de 9 (nove) pontos, com a amostra repousada por 8 meses (t8). 

E posteriormente aplicado Teste de Perfil Descritivo Quantitativo (PDQ), para 
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avaliação dos atributos do produto, onde cada provador assinou Carta Convite para o 

Teste de Percepção com termo de Consentimento para assinatura apresentada no 

Apêndice C. 

Para o teste de análise sensorial foram a sacarose, ácido cítrico, cafeína, 

cloreto de sódio, glutamato monossódico, ácido tânico, sulfato ferroso hepta-

hidratado, cinamaldeído, eugenol, óleo essencial de manjericão, vanilina, óleo 

essencial de limão, de funcho, de menta, aroma de abacaxi, aroma de pêssego, 

cerveja, cis-3-hexenol, citronelol, acetato de benzila, ácido acético, vinho seco, 

fumaça líquida, erva-mate cancheada e comercial, extrato de própolis, chá-mate sabor 

limão e tostado. 

 

5.3.1 Teste De Associação Livre de Palavras (TALP) 

 

 A análise sensorial através do Teste de Associação Livre de Palavras, foi 

realizada na empresa Baldo S/A, onde participaram 101 (cento e um) avaliadores, 

sendo colaboradores de diversas áreas e terceirizados.  

 

 Para este teste foi utilizado um Questionário, em 3 (três) versões (modo 

randomizado), com as imagens de erva-mate cancheada, distribuídas em posições 

diferentes, com perguntas sobre os dados demográficos, onde o consumidor foi 

convidado a elencar palavras que melhor descrevessem seu conhecimento pela erva-

mate cancheada, inovação e bebida feita com erva-mate, além de algumas 

preferências de consumo. O Apêndice D mostra o “Questionário de Associação de 

Palavras”. 

 

5.3.2 Escala Hedônica 

 

Para a análise quantitativa, em conjunto com a Associação de Palavras foi 

realizado o “Teste de Escala Hedônica”, para avaliar a aceitação quanto ao aroma, 

sabor, textura, impressão global, aparência. Como objeto de pesquisa, foi utilizado o 

extrato de erva-mate IG, preparado com erva-mate cancheada repousada por 8 

meses, a qual faz parte do projeto de pesquisa de Mestrado.  
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O extrato foi apresentado em forma fria, em torno de 14 °C, diluído em água 

potável, nas proporções [(extrato (mL) / água (mL)] 1:10 (10%), 2:10 (20%) e 3:10 

(30%), acondicionando em garrafas térmicas. O extrato foi servido em copos plásticos 

com aproximadamente 15 mL cada, codificados com números aleatórios de três 

dígitos, acompanhadas de água e biscoito de água e sal, como teste em branco. 

 

As amostras foram apresentadas aos potenciais consumidores em blocos 

casualizados, utilizando-se a escala hedônica de 9 pontos sendo 1 “desgostei 

muitíssimo, 4 “desgostei ligeiramente” e 9 “gostei muitíssimo”. O teste foi aplicado 

após o “Teste de Associação de Palavras”, para saber a preferência pelo produto, a 

Figura 46 mostra o “Teste de Escala Hedônica” (DUTCOSKI, 2013). 

 

Figura 46 – Teste de Escala hedônica  

 

Fonte: Autor (2021) 

5.3.3 Perfil Descritivo Quantitativo (PDQ) 

 Quanto à avaliação do Perfil Descritivo Quantitativo, foi realizado o Teste com 

7 membros da Equipe Sensorial Baldo S/A onde foram avaliados os atributos 

sensoriais do extrato aquoso. O extrato utilizado, foi servido diluído em água potável, 

em temperatura em torno de 14 ºC, de mesma forma que o utilizado no Teste de 

Associação de Palavras e Teste de Escala hedônica, em forma fria, nas seguintes 

diluições: [extrato (mL)/água (mL)] 1:10 (10%), 2:10 (20%) e 3:10 (30%), 
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acondicionando em garrafas térmicas. O extrato foi servido em copos plásticos com 

aproximadamente 15 mL cada, codificados com números aleatórios de 3 (três) dígitos, 

acompanhadas de água e biscoito de água e sal, juntamente com ficha para a 

avaliação de atributos e amostras de todas as referências dos atributos avaliados, 

para possível conferência. Foi usada escala não-estruturada de 9 (nove) centímetros 

para marcar a intensidade dos produtos. 

 

5.4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.4.1 Teste De Associação Livre de Palavras (TALP) 

 

A análise sensorial do extrato aquoso utilizando o Teste de Associação Livre 

de Palavras e o Teste de Escala hedônica ocorreu com 101 (cento e uma) pessoas, 

sendo o perfil demonstrado na Tabela 18. Dos provadores, 29% (n=29) foram 

mulheres e 72% (n=72) homens com idade média de 40,5 anos. Quanto à 

escolaridade, 8% (n=8) possuíam ensino fundamental incompleto, 11% (n=11), ensino 

fundamental completo, 6% (n=6) ensino médio incompleto, 25 % (n=25) ensino médio 

completo, 21 % (n=1) graduação, e 10 % (n=10) com pós-graduação. A Tabela 20 

mostra o Perfil socio demográfico dos provadores: 

 

  Tabela 20 - Perfil sócio demográfico dos provadores 
 

 N % 

Gênero     

Feminino 29 29 

Masculino 72 71 

Escolaridade     

1º Grau Incompleto 8 8 

1º Grau Completo 11 11 

2º Grau Incompleto 6 6 

2º Grau completo 25 25 

Graduação 21 21 

Pós-Graduação 10 10 

 
 
 
 

    



 
 

127 

 

Frequência de consumo 

Várias vezes ao mês 14 14% 

Todos os dias 52 51% 

Não costumo consumir 6 6% 

Várias vezes na semana 21 21% 

Uma vez na semana 7 7% 

Uma vez ao mês 1 1% 

Idade média 40,5 anos   

 

Quanto à frequência de consumo de bebidas com erva-mate, dos provadores 

14% (n=14), consomem várias vezes no mês, 51% (n=52), consomem todos os dias, 

21% (n=21) várias vezes na semana, 7% (n=7) uma vez na semana, 1% (n=1), uma 

vez no mês e 6% (n=6) não costuma consumir bebidas com erva-mate. 

 

         O Teste de Associação Livre de Palavras é uma ferramenta importante para 

avaliar as primeiras percepções das pessoas quanto a um determinado produto ou 

situação. A pesquisa qualitativa permite identificar pontos comuns e distintos 

presentes em uma amostra, que possibilita motivações, crenças e sentimentos sobre 

um produto. Nesse sentido, a metodologia a base do Teste de Associação Livre de 

Palavras é bastante útil, como não há resposta certa ou errada, os participantes 

podem projetar sentimentos inconscientes (CECHETT, 2006). 

 

Dessa forma, o Teste de Associação Livre de Palavras também prioriza, a 

formação de dimensões e categorias de palavras para saber a percepção dos 

consumidores. Nesse estudo, em termos gerais, foram contabilizadas 688 palavras 

foram descritas quando solicitadas aos provadores que mencionassem o as três 

primeiras palavras que viriam a sua cabeça ao visualizar as figuras do questionário 

relacionadas com “erva-mate cancheada”, “inovação” e “bebida com erva-mate 

cancheada”. A maioria das palavras, foram descritas de forma individual e as mesmas 

foram agrupadas em categorias e reunidas em grandes dimensões. A Tabela 21  

mostra a frequência, menções de dimensões, categorias e exemplos associações de 

palavras mencionadas pelos provadores:
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Tabela 21 - Frequência e menções de dimensões, categorias e exemplos associações individual identificadas pelos participantes 
quando foram solicitados a escrever sobre erva-mate cancheada repousada, Inovação com produtos de erva-mate e Bebida com 

erva-mate cancheada 
 

ERVA-MATE CANCHEADA REPOUSADA 

 

INOVAÇÃO BEBIDA COM ERVA-MATE CANCHEADA 

Dimensões Categorias 

(exemplos de palavras 

mais relevantes) 

Porcentagem 

de Menção 

Dimensões Categorias                   

(exemplos de palavras 

mais relevantes) 

Porcentagem 

de Menção 

Dimensões Categorias (exemplos 

de palavras mais 

relevantes) 

Porcentagem 

de Menção  

Características 

sensoriais 

 

 

Aparência (natural, 

bonita, esfarelada, velha, 

seco, fino, moída, grossa, 

estranha, verde, dourado, 

amarelado, escura) 

Sabor (saboroso, único) 

Intensidade (intenso, 

forte, encorpado, puro, 

suave) 

Aroma (aroma, cheiro, 

odor) 

159  

 

91 (57%) 

 

 

 

 

50 (32%) 

10 (6%) 

 

 

8 (5%) 

 

Características 

sensoriais 

 

 

Aparência (bonita, 

verde, úmido, nova, 

amarela, natural) 

Sabor (saboroso, 

ótimo, forte, bom, 

excelente, delicioso, 

gostoso) 

84 

 

40 (47%) 

 

 

44 (53%) 

Características 

sensoriais 

 

 

Aparência (natural, 

verde, bonito, leve, 

escura, desbotada, 

dourada, amarelo) 

Sabor (intenso, 

refrescante, bom, 

próprio, amarga, 

aromática, 

característico) 

Aroma (cheiro, 

perfumado, aroma) 

139 

 

81 (58%) 

 

 

 

42 (30%) 

 

 

 

 

16 (12%) 

Diferente Diferente (diferente, 

estranha) 

8 (100%) Diferente Diferente (diferente, 

ousado) 

21 (100%) Diferente Diferente (diferente, 

peculiar, estranho) 

5 (100%) 

Atitudes e 

sentimentos 

 

 

Sentimentos positivos 

(força, disposição, 

energia, revigorante, 

interessante, bom) 

Sentimentos negativos 

(ansiedade) 

8  

 

6 (75%) 

 

 

 

2 (25%) 

Atitudes e 

sentimentos 

 

 

Sentimentos positivos 

(experiência, legal) 

 

 

7 (100%) 

Atitudes e 

sentimentos 

 

 

Sentimentos positivos 

(satisfação, prazer, 

nostalgia, legal) 

Sentimentos negativos 

(desagradável) 

10 

 

8 (80%) 

 

 

2 (20%) 

Saúde e 

nutrição 

 

 

Saúde (saúde, saudável) 

Bem-estar (propriedades 

benéficas, antioxidante) 

8 

 

4 (50%) 

4 (50%) 

Saúde e 

nutrição 

 

 

Saúde (saúde, 

saudável) 

Bem-estar (bem-estar, 

estimulante, 

antioxidante, 

emagrecimento) 

28 

 

13 (46%) 

 

10 (36%) 

 

 

 

5 (18%) 

Saúde e 

nutrição 

 

 

Saúde (saúde, 

saudável) 

Bem-estar (diurético, 

revigorante, digestivo, 

calmante) 

Medicina 

(cardiovascular) 

22 

 

8 (37%) 

 

10 (45%) 

 

 

4 (18%) 
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Medicina (medicina, 

remédio, medicamentos, 

suplementos, 

tratamentos) 

         

Inovação Inovação (Inovação) 4 (100%) Inovação  

Inovação (Inovação, 

futuro, tendência, 

novidade, novo, 

moderno, estudo) 

Tecnologia (tecnologia, 

eficiência) 

21  

15 (71%) 

 

 

 

6 (29%) 

Consumo  

Bebidas (chá, 

chimarrão, infusão, 

terere, energético, suco, 

chimarrão, extrato) 

Alimento (creme, sopa) 

 

40 

35 (88%) 

 

 

 

5 (22%) 

Natureza Agricultura (cultivo, 

extrativismo, solo, terra) 

3 (100%) Natureza Sustentabilidade 

(ecológico, plantio, 

sustentável, raiz) 

4 (100%) Regiões de 

Origem 

Origem (Rio Grande do 

Sul) 

2 (100%) 

Cadeia de 

produção 

 

 

Processo (ciclo, repouso, 

envelhecido, volume, 

moagem média, umidade) 

Produto (produto) 

Qualidade (qualidade, 

durabilidade) 

26 

 

17 (65%) 

 

 

5 (19%) 

       4 (16%) 

Cadeia de 

produção 

 

 

Processo (matéria-

prima, automatização, 

extração, 

estacionamento, 

processos) 

Qualidade (qualidade, 

padrão, rendimento, 

seleção, segurança, 

organização, testes) 

36 

 

16 (44%) 

 

 

 

 

20 (56%) 

Cadeia de 

produção 

 

 

Processo (moagem 

média) 

Qualidade (qualidade) 

5 

 

3 (60%) 

 

2 (40%) 

Consumo  

Bebidas (chá, infusão, 

chimarrão, bebida, suco, 

refrigerante) 

Alimento: erva-mate 

6 

4 (67%) 

 

 

2 (33%) 

Consumo  

Bebidas (chá, refresco, 

refrigerante, chimarrão, 

drinks, energético, 

bebidas) 

Alimento (culinária, 

pães, erva-mate, bolo, 

vegano, biscoito, 

comida, alimentação) 

Higiene e limpeza 

(cosméticos, esmalte, 

shampoo, corantes) 

 

61 

53 (87%) 

 

 

5 (8%) 

 

 

 

3 (5%) 

Aspectos 

culturais 

Cultura (tradição, 

tradicionalista) 

3 (100%) 
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Para a questão sobre a visualização da “erva-mate cancheada”, foram 

agrupadas em 16 categorias e fundidas em 8 dimensões. Já para a figura sobre 

“inovação” foram mencionadas 15 categorias e reunidas em 8 dimensões e para a 

“bebida com erva-mate cancheada” se obteve 15 categorias e 9 dimensões.  

 

 A dimensão “características sensoriais” teve a maior frequência de menções 

nas três questões realizadas. A categoria mais relevante nessa dimensão foi a 

“aparência” e o “sabor”. Também foram mencionadas categorias de “aroma” e a 

“intensidade”, mas com menor quantidade de termos descritos. Isso revela que os 

consumidores estão bastante preocupados com a aparência do produto, tanto na 

erva-mate cancheada, como em bebidas e também com a inovação de produtos. A 

“cor” foi algo relacionando em maior número, por todos os provadores, o termo “verde”, 

foi mencionado nas 03 questões e ao mesmo tempo, o termo “dourado” e “amarelado”, 

também foi descrito. Mas, mesmo sabendo que a erva-mate repousada possui uma 

cor amarelo-dourada isso ainda não é algo tradicional, devido aos aspectos culturais 

do sul do Brasil, quanto ao consumo de erva-mate verde. Quanto ao “sabor”, também 

foi uma categoria, bastante mencionada, nessa dimensão os consumidores estão 

preocupados com o gosto da bebida de erva-mate, relacionando palavras, como 

“amargo”, “forte”, “saboroso” e “intenso”, pelo conhecimento que já possuem sobre a 

erva-mate repousada, devido a sua intensidade de sabor. 

 

Outra dimensão que também pode ser discutida é a de “saúde e nutrição”, onde 

os provadores mencionaram diversos termos nas categorias “saúde”, “bem-estar” e 

“medicina” e nota-se que isso é importante pois estão preocupados em consumir 

alimentos ou bebidas que façam bem à saúde, indiferente do aspecto, cor ou sabor 

mencionado e apresentado. A “saúde” (46%), relacionada à questão de inovação, 

representa que “novos produtos” podem ser eficazes para melhorar a qualidade de 

vida e saúde. Já na questão “erva-mate cancheada repousada”, a categoria saúde 

(50%) e o “bem-estar” (50%) foram mencionados com a mesma frequência. A 

categoria “medicina” relaciona termos que fazem entender que, o consumo de erva-

mate é uma atividade benéfica para a saúde. 
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Relacionado a dimensão “consumo”, as categorias, na questão de inovação, 

foram bastante mencionadas, tais como “bebidas” (87%) e “alimentos” (8%), sendo 

algo que relacionam como inovador e ao mesmo tempo, é algo que conseguem 

visualizar como “produto novo”, da mesma forma sobre a questão “bebida com erva-

mate”, onde descreveram categorias “bebidas” (88%), com termos tais como chá 

mate, chimarrão e energéticos e mencionaram “alimentos” (22%), com palavras como 

“bolos”, “pães” e “biscoitos”. Alguns, mais ousados, já relacionaram a categoria 

“higiene e limpeza”, como algo inovador com o uso a erva-mate.  

 

Quanto à dimensão “cadeia de produção”, os provadores mencionaram 

categorias que relacionam “qualidade” e “processo” de fabricação, onde diversos 

termos foram mencionados, principalmente na questão inovação, onde a categoria 

“qualidade” (20%), foi bastante destacada. 

 

Em relação à dimensão “atitudes e sentimentos”, as categorias, relacionadas a 

“sentimentos positivos” estão bem posicionadas, principalmente, quando relembram 

termos referentes a “lembrança” e “nostalgia”, muito presente na cultura sul-brasileira, 

relacionando o uso de chá de erva-mate para revigorar e dar força e disposição. Já 

para alguns provadores o sabor, pode manifestar “sentimentos negativos” que foram 

elencados nessa categoria, como “desagradável” e, “causador de ansiedade” após o 

consumo. 

 

A dimensão “diferente” foi mencionada nas 03 questões, onde na questão 

“inovação”, a categoria “diferente” (100%) foi destacada por 21 vezes, e dessa 

maneira concluiu-se que, os consumidores consideram a erva-mate cancheada um 

produto diferenciado dos já disponíveis no mercado, os quais são oferecidos moídos 

e de cor característica verde. 

 

Avaliando pelo ponto de vista dos termos, um total de 224 

termos/expressões/palavras foram mencionados de quando foi solicitado aos 

provadores as primeiras palavras que vinham à sua cabeça quando pensavam em 

erva-mate cancheada são mostrados na Figura 47: 
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Figura 47 – Palavras mais citadas (mais que 5%) quando os provadores pensaram 

em erva-mate cancheada 

 

 

Os dados mostram que as palavras “amarela” e “envelhecida” foram as 

palavras mais citadas pelos provadores, com 16% (n=16) e 17% (n=17), 

respectivamente. A palavra “forte” foi citada por 10% (n=10) dos provadores e 

“amargor”, “folha”, “sabor” e “velho” por 8% (n=8), 7% (n=7), 7% (n=7) e 5% (n=5), 

respectivamente. Os resultados indicam que os consumidores relacionam a erva-mate 

cancheada com a coloração amarelada característica, devido ao processo de 

oxidação dos seus pigmentos que ocorre ao longo do seu processo de 

estacionamento (MACCARI JÚNIOR 2005). Além disso, ao citar palavras como: 

“sabor” e “forte”, os resultados indicam que os provadores pensam em seu sabor forte 

que a erva-mate apresenta depois do seu processo de cancheamento (MACCARI 

JÚNIOR, 2005).  

Murakami (2010) mostrou que o processo de envelhecimento da erva-mate 

aumenta o sabor intenso e o amargor da erva-mate devido aos processos de oxidação 

dos lipídios. Segundo Calegari (2005) o amargor está relacionado com as saponinas, 

responsáveis pelo índice de amargor e espuma do produto, e os taninos, que dão 

adstringência (amargor) à erva-mate e as metilxantinas (cafeína, teofilina e a teo-

bromina), sendo a cafeína aumenta seu teor, deixando a erva mais amarga e teor de 
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manganês, que é maior nas plantas femininas, aumentando também o amargor na 

erva-mate. 

 

  Já a palavra “velho”, citada 5% (n=5) é analisada observando a cor dourada da 

erva-mate repousada, visto que, normalmente, no Brasil, não é muito comum 

consumir erva-mate envelhecida e sim a erva-mate verde; assim se entende essa cor 

culturalmente como cor de uma erva-mate verde “velha” e não como uma erva-mate 

“dourada” através do processo de repouso, sendo essa a primeira reação do 

consumidor ao olhar o produto repousado. A etapa de armazenagem, ou 

estacionamento, significa colocar a erva cancheada, embalada em sacos, em depósito 

por um período mínimo de seis meses, mas nunca superior a dois anos onde há uma 

transformação no produto, cuja cor se torna amarelada, dando essa impressão 

observada de “velho” (VANTI, 2012).  

 

As palavras citadas pelos provadores, quando se deve pensar em Inovação 

com erva-mate, gerou 221 termos. O resultado das palavras mais citadas (por pelo 

menos 5% dos provadores) está demonstrado na Figura 48. 

Figura 48. Palavras mais citadas quando os provadores pensaram em “inovação com 

erva-mate” 

 

Quando solicitados sobre palavras relacionadas a inovação com erva-mate, os 

provadores lembraram preferencialmente por aplicações em gastronomia como bolo, 

citado por 11% (n=11) dos provadores, e sabor 11% (n=11) e também com relação a 

bebidas, como a própria palavra “chá”, citada por 13% (n=13) dos provadores. O uso 
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de erva-mate no sul do Brasil se dá principalmente pelo uso do chimarrão, e o uso da 

erva em novas formas de infusão pode levar aos consumidores entenderem isso como 

uma inovação (MACCARI JÚNIOR, 2005). 

 

 A palavra “diferente”, citada 6% (n=6) ainda mostra que há um grande 

potencial a ser estudado em inovação, visto que no Brasil, ainda se consome muito 

pouco da erva repousada e isso pode ser explorado. Muitas vezes, os consumidores 

consomem erva-mate sem saber, em diversos produtos, por desconhecer as novas 

aplicações.  Ainda, ao pensar em “diferente”, os resultados indicam que os provadores 

almejam produtos diferenciados e novos no mercado para de forma contundente 

verem um produto com erva-mate como inovação. O “diferente” também, pode indicar 

que a erva-mate normalmente é consumida em forma moída e não apenas na forma 

inicial cancheada, e essa granulometria inicial se torna algo diferenciado aos olhos do 

consumidor. 

 

 De forma interessante, as palavras “saúde” e “diferente” foram citadas por 11% 

(n=11) e 6% (n=6) dos provadores A erva-mate já vem sendo estudada por suas 

propriedades benéficas à saúde humana e os resultados mostram que os provadores 

mantêm essa visão quando um novo produto vai ser desenvolvido com ela.  

 

A palavra “fármacos” foi citada 7% (n=7) saúde” 11% (n=11) e “natural” citada 

12% (n=12). Segundo dados de De Paula e Chociai (2000) há diversas patentes do 

uso de erva-mate em cosméticos, atuando como antioxidante, ativador da circulação, 

interceptador de raios UV, inibidor da tirosinase, adstringente, emoliente, anti-

inflamatório, bacteriostático, prevenção e tratamento da celulite, tinturas e 

condicionadores de cabelo e cremes para a pele. Outra tendência da inovação é a 

intensificação na associação entre alimentação e saúde. Seguem essa tendência os 

alimentos funcionais, que contêm probióticos, imunopeptídeos, antioxidantes, 

isoflavonas, entre outras substâncias, compostos bem característico da erva-mate.  

Ao citar a palavra “verde”, citada 17% (n=17) e “bonita” 6% (n=6). Acredita-se 

que os consumidores entendem que a inovação com erva-mate deva ou possa manter 

seu aspecto visual de cor. A cor é o primeiro critério avaliado pelos consumidores. A 
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cor verde se relaciona com a presença de clorofila, flavonóides e taninos (pigmento 

natural existente no produto), essa cor vai se perdendo conforme o processamento 

(sapeco, secagem, cancheamento e estacionamento) (SANTOS, 2004). Guerrero et 

al. (2009) ao estudar inovação com produtos tradicionais observaram que os 

consumidores aceitam inovações com esses produtos, mas que suas características 

básicas deveriam ser mantidas.  A cultura afeta muito no que as pessoas fazem ou 

consomem, no Rio Grande do Sul, o churrasco, o chimarrão e as vestes são heranças 

claramente culturais (FARIAS, 2018). A cor do produto afeta a percepção de outros 

atributos, tais como aroma, sabor e gosto, dessa forma, o aspecto da aparência tem 

que estar dentro de uma faixa de aceitação esperada pelo consumidor (MALHEIROS, 

2007). No Brasil, os consumidores são acostumados com a visão da erva-mate verde 

e isso gera uma pequena dificuldade em visualizar a erva-mate amarelada e também 

o mercado não atende esta especificação. Já, mundialmente, e exemplificando 

Argentina e o Uruguai, consomem um produto verde-oliva ou amarelo-dourado, pois 

o mercado oferece essa tecnologia a bastante tempo (MALHEIROS, 2007). 

A palavra “novo” foi citada 7% (n=7). O Brasil é um país pouco inovador na 

indústria de alimentos, se comparado mundialmente, em muitos casos enfrentam 

resistências culturais, reflexo do ambiente macroeconômico instável, das altas taxas 

de juros que permitiam ganhos superiores e menos arriscados no mercado financeiro. 

Ainda que recentemente os consumidores tenham adotado novos hábitos alimentares 

e buscado novos produtos, como os light, saudáveis, semiprontos e funcionais, via de 

regra eles são pouco receptivos a mudanças em sua dieta alimentar (SIDONIO et al, 

2013).  

A palavra “qualidade” foi citada 6% (n=6) e isto indica que o consumidor associa 

inovação com qualidade, através das qualidades extrínsecas e intrínsecas, tais como 

selos, certificados, marcas e rotulagem e também preço, aparência e formato, 

respectivamente (SILVA, 2016). Então, pode-se dizer que a compra da erva-mate é 

determinada pela qualidade do produto e dessa forma a inovação é um dos 

componentes de marketing (SILVA, 2021). 
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E quando foram solicitadas as primeiras palavras quando pensavam em 

bebidas com erva-mate cancheada, 224 termos foram descritos, o resultado das 

palavras mais citadas (por ao menos 5% dos provadores) está demonstrado na Figura 

49. 

Figura 49. Palavras mais citadas quando os provadores pensaram em “bebidas com 

erva-mate”  

 

 

 Quando solicitados sobre palavras relacionadas com bebida com erva-mate 

cancheada a palavra “chá” foi citada 30% (n=30) e “chimarrão”, citada 9% (n=9), 

seguido do “quente”, citado 5% (n=5). A questão cultural também se torna presente 

nessa questão onde o “chá” é a bebida mais conhecida pelos consumidores, de 

produtos feitos com a erva-mate, além do tradicional chimarrão. O mercado do chá no 

Brasil, é pouco expandido e é constituído de poucas marcas comerciais, com 

diferentes características sensoriais, que são de grande importância, pois são elas 

que definem a aceitação ou rejeição de um produto, já que o chá tradicional de erva-

mate tem a qualidade questionada relacionada ao sabor, por ser algo que relembra o 

chimarrão (GODOY et al, 2011). O mercado está em expansão e o marketing, 

utilizando o apelo nutricional também ajuda na comercialização dessa bebida, por 

possuir componentes antioxidantes. O “chimarrão” é a bebida mais difundida pelos 
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gaúchos e foi também lembrada pelos consumidores, pela sua questão cultural, social 

e econômica, a erva-mate sempre esteve presente na história do Rio Grande do Sul, 

tanto como bebida ou como moeda de troca. Baseados na cultura de mercado, os 

consumidores criam sentimentos de solidariedade social e desing distintos criando 

mundo cultural distinto (DURAYSKI, 2013).  

 

A palavra “quente” se refere ao consumo destas duas bebidas típicas, visto que 

é a forma mais comum de ingerir bebidas à base de erva-mate. A palavra “refrescante” 

também apareceu com 8% das citações (n=8), e isso sugere que beber esta bebida 

fria também pode ser algo relevante aos consumidores, tanto como o “chá” ou bebidas 

frias conforme o famoso “tererê”. 

 

 A palavra “sabor”, citada 16% (n=16) e “amargor” 8% (n=8) e “bom” 10% (n=10) 

relaciona a percepção do consumidor ao consumir bebidas com erva-mate ou sua 

satisfação sensorial. O sabor é algo bem específico e característico da erva-mate. 

Quando citado o termo “amargor”, o consumidor relaciona que ao ingerir bebidas com 

erva-mate o amargor é algo bem característico, e relacionado positivamente com a 

presença da cafeína e teobromina, onde no Regulamento Técnico para fixação de 

identidade e qualidade para erva-mate – chimarrão, fixa o teor mínimo de cafeína em 

0,5 g/100 g (Picarelli, et al, 2007). O termo “bom” especifica que bebidas com erva-

mate é algo considerado agradável pelos consumidores entrevistados ao ingerir este 

produto. 

 

 O termo “saúde, citado 11% (n=11), erva 7% (n=7) e natural 8% (n=8), ainda 

indica que os consumidores relacionam a erva-mate como produto aliado a 

preservação da saúde, relacionados aos compostos bioativos presentes e sobre 

conhecimento da divulgação de trabalhos que relacionam o seu consumo com a 

atividade antioxidante e diurética e a educação de seu consumo com benefícios à 

saúde (BASTOS E TORRES, 2003). 

 

 Vale a pena salientar que outros termos também foram descritos em resposta 

a essa pergunta sobre bebidas com erva-mate tais como suco 2% (n=2), cerveja 1% 
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(n=1), tererê 1% (n=1), energético 4% (n=4) e refrigerante 1% (n=1), e isso demonstra 

que apesar não ter atingido o mínimo de 5%, que as pessoas ainda desejam 

experimentar coisas novas com a utilização de erva-mate e não apenas os produtos 

tradicionais. 

 

5.4.2 Teste Sensorial de Escala Hedônica 

 

Para o “Teste sensorial de Escala Hedônica” foram convidados 101 (cento e 

um) provadores conforme perfil demográfico apresentado na tabela 20 acima. As 03 

(três) amostras de extrato aquoso diluído de erva-mate cancheada repousada foram 

avaliadas quanto à preferência de sabor.  

 

A Figura 50 mostra dados médios da Aceitação hedônica x diluição do extrato: 

 

Figura 50 - Dados de Aceitação hedônica x diluição do extrato

 

Na elaboração dos dados, pode-se dizer que a média de todos os provadores 

de aceitação hedônica obtida para a diluição do extrato em 10% foi de 5,3163, para a 

diluição 20% 5,5816 e para 30% 4,2347. Dessa forma, o ponto de aceitação foi de 

20% e a partir daí há uma redução da aceitação, tanto para 10% ou 30%. Isso quer 

dizer que, a aceitação não está no produto mais diluído e sim, com uma diluição de 

20%, na qual pode-se perceber um sabor específico do produto. Da mesma forma, o 

extrato mais concentrado não foi descartado completamente, isso pode ser avaliado 
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pela questão do termo “saúde”, onde os consumidores relacionam importante na 

ingestão de erva-mate repousada, além do “sabor amargo” também mencionado, o 

que caracteriza o produto. Observa-se que em testes futuros um teste de 

segmentação seria importante para diferenciar esses resultados e ter um resultado 

mais assertivo de quem prefere (sexo, escolaridade, grau de instrução, etc) de qual 

extrato seria o preferido. 

 Observando o comportamento do consumidor neste estudo, através do “Teste 

de Associação de Palavras” e o “Teste sensorial de Escala Hedônica”, também 

chamado de Aceitação Hedônica, os consumidores participantes não possuem medo 

quanto à tecnologia, chamado de “Neofobia Alimentar” e /ou Neofobia a Tecnologia 

de Alimentos”. Ela causa a falta de vontade de provar certos alimentos, bem como a 

relutância por novas tecnologias, atua no subconsciente, como função protetora, 

tentando evitar ingestão de algo nocivo ao corpo humano, possui graus de rejeição 

que podem variar desde a completa rejeição em comer um novo alimento ou até a 

concordância em somente ingerir pequenas porções do mesmo. De modo geral, há 3 

(três) motivos para rejeição: 1) aversão à características sensoriais, 2) perigo ou medo 

de comer o alimento (consequências negativas) e 3) desgosto (relacionado a origem 

dos alimentos) (GOULART et al., 2017; GONÇALVES, 2017). 

 Desta forma, essa baixa “neofobia” é uma importante oportunidade na 

indústria, não sendo considerada uma barreira no setor de alimentos. Muitos estudos 

realizados em relação quanto ao gênero, à idade, à renda, à escolaridade, aos 

ambientes participados, à cultura e aos aspectos sensoriais do produto, além do fator 

socioeconômico, dizem que esses fatores podem influenciar de maneira diferente no 

grau de neofobia. Pessoas que moram em grandes centros urbanos, geralmente com 

maior nível de escolaridade e maior renda estão propensos a ter mais contato com 

alimentos inovadores. Alguns estudos sugerem que as mulheres tendem a ser mais 

neofóbicas (GOULART E LUCCHESE-CHEUNG, 2014). Observa-se neste estudo 

que apenas 22% dos consumidores são mulheres, comprovando essa afirmativa. 

Outro ponto, a ser analisado é a questão da “saúde”, a qual foi bastante 

mencionada pelos consumidores no “Teste de Associação de Palavras”. Desta forma, 
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os consumidores têm conhecimento de que as bebidas com propriedades 

antioxidantes estão sendo industrializadas de diversas formas, tais como chás 

solúveis, energéticos, concentrados de erva-mate orgânica, mate expresso, mate 

instantâneo, sucos e xaropes e se tornam algo a ser experimentado e aprovado. 

Além do ponto de vista “alimento saudável”, a “saúde”, vem vinculada também 

a utilização dos extratos como fontes de produtos para medicamentos devido aos 

poderes antioxidantes, anti-inflamatória e antimicrobiana, tais como erva-mate em 

cápsulas, florais, e extratos secos e fluidos e também uma ampla linha de 

“cosméticos”, como revitalizantes, hidratantes, energizantes e tonificantes 

(DALLABRIDA et al, 2016). 

Também, não podemos deixar de mencionar que, o “aspecto” foi algo bastante 

importante, relacionando a “cor”, “aparência” e “sabor”, o qual a preferência por 

produtos “mais verdes” e “menos intensos” em sabor, seria o mais desejado. Isso 

implica, que o teste foi realizado com brasileiros, os quais, costumam consumir erva-

mate mate em forma “in natura” verde.  

5.4.3 Perfil Descritivo Quantitativo (PDQ)  

Os dados dos atributos listados pelos painelistas no teste com o extrato aquoso, 

bem como suas definições e referências para o treinamento é mostrado na Quadro 4: 

 

Quadro 4 - Listagem de atributos e materiais de referência 

 

 Termo descritor 
(ATRIBUTO) 

DEFINIÇÃO REFERÊNCIA 

A
R
O
M
A 

 
Característico 

Aroma característico sentido via retronasal 
de erva-mate cancheada repousada 

Nada intenso: água 
Muito intenso: erva-mate cancheada 
repousada 

 
Residual 

 

Aderência do sabor na boca por um tempo 
depois de engolir 

Nada intenso: água 
Muito intenso: solução de extrato de 
própolis, utilizando 40 gotas de extrato 
em 300 mL de água 

 
Fumaça 

Intensidade do odor típico de queimado ou 
folha torrada 

 

Nada intenso: água 
Muito intenso: solução de fumaça 
líquida 0,01g de fumaça líquida em 300 
mL de água 
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S
A
B
O
R 

 
Amargo 

Gosto característicos de substâncias 
amargas 

Nada intenso: água 
Muito intenso: solução de cafeína, 
utilizando 0,18 g de cafeína para 300 
mL de água 

 
 
 

Adstringente 

Sensação de amarração na língua e 
mucosas bucais referente a ao sabor de 

ácido tânico. Sensação de secura 
na mucosa oral, semelhante à frutas 

verdes, como o 
caqui e banana 

Nada intenso: água 
Muito intenso: solução de ácido 
tânico, utilizando 0,45 g de ácido tânico 
em 300 mL de água 

 
Ácido 

Atributo relacionado ao gosto ácido, 
característico 

de ácido cítrico em solução. 

Nada intenso: água 
Muito intenso: solução de ácido 
cítrico, utilizando 0,45 g de ácido cítrico 
em 300 mL de água 

A
P
A
R
Ê
N
C
I
A 

 
Cor Dourada 

Intensidade da cor típica da erva-mate 
cancheada repousada 

 

Nada intenso: erva-mate cancheada 
verde 
Muito intenso: erva-mate cancheada 
repousada 

 
Cor verde 

Intensidade da cor típica da erva-mate 
verde 

Nada intenso: erva-mate cancheada 
repousada 
Muito intenso: erva-mate cancheada 
verde 

 
 

Turbidez 

Qualidade de não permitir a passagem de 
luz devido à presença de partículas em 

suspensão 

Nada intenso: água 
Muito intenso: infusão de erva-mate 
cancheada repousada utilizando 45 g 
de erva para 300 mL de água 

Fonte: o Próprio autor 

 O painel treinado de 11 provadores, após o processo de seleção foi utilizado 

para realizar o teste de perfil do extrato de erva-mate. Os painelistas apresentaram 

boa reprodutibilidade entre eles para os atributos avaliados dentro das amostras: 

𝐹𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑡𝑒 o valor variou de 1.50≥ 𝐹𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝 ≥ 2.33 para valor crítico 𝐹30,5% = 2.34. Para 

réplicas de cada membro do painel para atributos individuais, 𝐹𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑡𝑒 o valor variou 

de 0.007> 𝐹𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟 > 2.15 para valor crítico  𝐹30,5% = 18.5 . Os resultados estatísticos 

mostraram que os painelistas foram bem treinados e apresentaram resultados 

confiáveis. A Tabela 22 mostra o perfil sensorial dos extratos analisados. 
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Tabela 22 – Perfil Sensorial dos extratos analisados 

 ATRIBUTO 10% 20% 30% 

Aroma Característico 4.30b±1.80 5.80ab±1.20 7.00a±1.40 

Residual 3.01a± 1,75 3.71a± 1,81 4.73a±2,02 

Fumaça 3.22b ±0,59 4.92a ±1,30 6.01a±1,97 

Sabor Amargo 3.20b ±1,04 4.95a ±1,30 6.03a ±1,29 

Adstringente 1.60b ±1,29 3.37a ±1,32 4.34a ±1,62 

Ácido 0.29b ±0,27 1.25b ±0,81 2.89a ±0,83 

Aparência Turbidez 1.80b ±1,23 4.15b ±1,17 6.12a ±1,74 

Cor verde 0.86b ±0,61 2.40a ±1,06 2.30ab ±1,79 

Cor dourada 3.26b ±1,31 5.01ab ±1,10 6.84a ±1,99 

  a, b Letras diferentes em uma mesma linha indicam diferença significativa (p<0,05), pelo Teste de Tukey 

 

 O atributo aroma a 30% foi considerado mais intenso, mas não diferiu do 20%, 

a 5% de significância, já a amostra 10%, o aroma característico reduziu 

significativamente, sendo considerado menos intenso entre os provadores. Quanto ao 

aroma residual as 03 diluições não apresentaram diferença significativa a 5%,  

 

 O atributo fumaça da amostra 20 e 30% são iguais, não houve diferença 

significativa a 5% de significância, o aroma de fumaça foi mais intenso nessas duas 

amostras, porém na amostra 10% houve diferença significativa se comparada com as 

amostras 20 e 30%, sendo considerada com aroma menos intenso. 

 

 Quanto ao sabor amargo a amostra 30 e 20% não apresentaram diferença 

significativa, isto é, apresentaram um sabor mais intenso de amargor, do que a 

amostra a 10%, a qual apresentou diferença significativa a 5%, se comparada com a 

amostra 20 e 30%.  
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 O atributo adstringente referente a amostra 30 e 20%, não apresentou 

diferença significativa, porém, demonstraram mais intensas em sabor amarrado na 

boca, se comparadas a amostra 10%, que estava com adstringência menos intensa, 

apresentando uma diferença significativa a 5%. 

 

 Quanto ao sabor ácido houve diferença significativa entre a amostra 30 e 20%, 

sendo que a amostra 20% demonstrou ser menos ácida que a 30%, já amostra 10% 

foi considerada menos intensa em acidez, sem diferença significativa com a amostra 

a 20%. 

 

 Quanto a turbidez observou-se que a amostra 30% apresentou diferença 

significativa a 5%, se comparada com a amostras 20%, sendo considerada mais turva. 

Já a comparação entre as amostras 10 e 20%, não houve diferença significativa. 

 

 Referente ao atributo cor verde a amostra 20%, demonstrou ser mais intensa, 

porém sem diferença significativa a 5%, com a amostra a 30%, porém, se comparada 

com a amostra 10%, concluiu-se que há diferença significativa, com a amostra com 

20% de extrato. 

 Quanto a cor dourada houve diferença significativa entre a amostra 30 e 20%, 

sendo a 30% considerada mais intensa, na cor dourada. Não houve diferença 

significativa entre 20 e 30%, porém, entre 10 e 30% houve diferença significativa a 

5%, sendo a 10% considerada menos intensa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Concluiu-se que, a formação de uma Equipe Sensorial, tem uma grande 

importância dentro de uma indústria de alimentos, tanto para monitoramento, como 

avaliação no desenvolvimento de novos produtos. Os provadores treinados são 

avaliados pela sua repetibilidade e reprodutibilidade, e dessa forma, podem traçar um 

perfil de produto, bem como definir seus atributos. 

O perfil sensorial do extrato aquoso produzido neste trabalho, foi descrito e 

discutido pelos julgadores da Equipe Sensorial Baldo S/A, através do Teste de Perfil 

Qualitativo (PDQ), onde foram definidos atributos sensoriais tais como: característico, 

residual, fumaça, amargo, adstringente, ácido, turbidez, cor verde e cor dourada. 

Dessa forma, definiu-se que o extrato possui características diferenciadas, devido ao 

aspecto especial e diferenciado do produto utilizado (Identificação Geográfica).  Essa 

erva-mate foi definida como uma matéria-prima de sabor intenso e marcante e assim 

poderá ser um potencial produto para fabricação de extratos destinados como um 

produto para saúde e inovação no mercado. 

 

Em relação a testes sensoriais com consumidores, observou-se que através 

dos testes de percepção, a avaliação da erva-mate cancheada foi classificada como 

um alimento saudável capaz de proporcionar bem-estar e benefícios à saúde, não 

havendo resistência para acesso à novas tecnologias. 
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ANEXOS 

ANEXO A – Teste Triangular Valores da amplitude total estudentizada (q), para uso 

no teste de Tukey aos níveis de significância de 5% e 1%. 

v  
 (GL erro)   α   

   Número de tratamentos      
2   3   4   5   6   7   8   9   10   

5   
0,05  3,64  4,60  5,22  5,67  6,03  6,33  6,58  6,80  6,99  

 0,01  5,70  6,98  7,80  8,42  8,91  9,32  9,67  9,97  10,24  

6   
0,05  3,46  4,34  4,90  5,30  5,63  5,90  6,12  6,32  6,49  

 0,01  5,24  6,33  7,03  7,56  7,97  8,32  8,61  8,87  9,10  

7   
0,05  3,34  4,16  4,68  5,06  5,36  5,61  5,82  6,00  6,16  

 0,01  4,95  5,92  6,54  7,01  7,37  7,68  7,94  8,17  8,37  

8   
0,05  3,26  4,04  4,53  4,89  5,17  5,40  5,60  5,77  5,92  

 0,01  4,75  5,64  6,20  6,62  6,96  7,24  7,47  7,68  7,86  

9   
0,05  3,20  3,95  4,41  4,76  5,02  5,24  5,43  5,59  5,74  

 0,01  4,60  5,43  5,96  6,35  6,66  6,91  7,13  7,33  7,49  

10   
0,05  3,15  3,88  4,33  4,65  4,91  5,12  5,30  5,46  5,60  

 0,01  4,48  5,27  5,77  6,14  6,43  6,67  6,87  7,05  7,21  

11   
0,05  3,11  3,82  4,26  4,57  4,82  5,03  5,20  5,35  5,49  

 0,01  4,39  5,15  5,62  5,97  6,25  6,48  6,67  6,84  6,99  

12   
0,05  3,08  3,77  4,20  4,51  4,75  4,95  5,12  5,27  5,39  

 0,01  4,32  5,05  5,50  5,84  6,1  6,32  6,51  6,67  6,81  

13   
0,05  3,06  3,73  4,15  4,45  4,69  4,88  5,05  5,19  5,32  

 0,01  4,26  4,96  5,40  5,73  5,98  6,19  6,37  6,53  6,67  

14   
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 0,01  4,21  4,89  5,32  5,63  5,88  6,08  6,26  6,41  6,54  
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0,05  3,01  3,67  4,08  4,37  4,59  4,78  4,94  5,08  5,20  

 0,01  4,17  4,84  5,25  5,56  5,8  5,99  6,16  6,31  6,44  

16   
0,05  3,00  3,65  4,05  4,33  4,56  4,74  4,90  5,03  5,15  

 0,01  4,13  4,79  5,19  5,49  5,72  5,92  6,08  6,22  6,35  

17   
0,05  2,98  3,63  4,02  4,30  4,52  4,70  4,86  4,99  5,11  

 0,01  4,10  4,74  5,14  5,43  5,66  5,85  6,01  6,15  6,27  

18   
0,05  2,97  3,61  4,00  4,28  4,49  4,67  4,82  4,96  5,07  

 0,01  4,07  4,70  5,09  5,38  5,60  5,79  5,94  6,08  6,20  

19   
0,05  2,96  3,59  3,98  4,25  4,47  4,65  4,79  4,92  5,04  

 0,01  4,05  4,67  5,05  5,33  5,55  5,73  5,89  6,02  6,14  

20   
0,05  2,95  3,58  3,96  4,23  4,45  4,62  4,77  4,90  5,01  

 0,01  4,02  4,64  5,02  5,29  5,51  5,69  5,84  5,97  6,09  

24   
0,05  2,92  3,53  3,90  4,17  4,37  4,54  4,68  4,81  4,92  

 0,01  3,96  4,55  4,91  5,17  5,37  5,54  5,69  5,81  5,92  
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30   
0,05  2,89  3,49  3,85  4,10  4,30  4,46  4,60  4,72  4,82  

 0,01  3,89  4,45  4,80  5,05  5,24  5,40  5,54  5,65  5,76  

40   
0,05  2,86  3,44  3,79  4,04  4,23  4,39  4,52  4,63  4,73  

 0,01  3,82  4,37  4,70  4,93  5,11  5,26  5,39  5,50  5,60  

60   
0,05  2,83  3,40  3,74  3,98  4,16  4,31  4,44  4,55  4,65  

 0,01  3,76  4,28  4,59  4,82  4,99  5,13  5,25  5,36  5,45  

120   
0,05  2,80  3,36  3,68  3,92  4,10  4,24  4,36  4,47  4,56  

 0,01  3,70  4,20  4,50  4,71  4,87  5,01  5,12  5,21  5,30  

∞   0,05  2,77  3,31  3,63  3,86  4,03  4,17  4,29  4,39  4,47  

 0,01  3,64  4,12  4,40  4,60  4,76  4,88  4,99  5,08  5,16  

 Fonte: Dutcoscki (2013) 
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ANEXO B – Valores críticos para comparação com os módulos das diferenças entre as 

somas das ordens do teste de ordenação, a 5% de significância 
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ANEXO C – Teste de acuidade e sensibilidade aplicando a escala não estruturada 
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ANEXO D – TESTE DUO-TRIO – Número mínimo de julgamentos corretos para 

estabelecer significância a vários níveis de probabilidade 

Nº total de 
julgamentos 

    Níveis de probabilidade (α)     

5% 4% 3% 2% 1% 0,50% 0 ,1% 

7 7 7 7 7 7 - - 

8 7 7 8 8 8 8 - 

9 8 8 8 8 9 9 - 

10 9 9 9 9 10 10 10 

11 9 9 10 10 10 11 11 

12 10 10 10 10 11 11 12 

13 10 11 11 11 12 12 13 

14 11 11 11 12 12 13 13 

15 12 12 12 12 13 13 14 

16 12 12 13 13 14 14 15 

17 13 13 13 14 14 15 16 

18 13 14 14 14 15 15 16 

19 14 14 15 15 15 16 17 

20 15 15 15 16 16 17 18 

21 15 15 16 16 17 17 18 

22 16 16 16 17 17 18 19 

23 16 17 17 17 18 19 20 

24 17 17 18 18 19 19 20 

25 18 18 18 19 19 20 21 

26 18 18 19 19 20 20 22 

27 19 19 19 20 20 21 22 

28 19 20 20 20 21 22 23 

29 20 20 21 21 22 22 24 

30 20 21 21 22 22 23 24 

31 21 21 22 22 23 24 25 

32 22 22 22 23 24 24 26 

33 22 23 23 23 24 25 26 

34 23 23 23 24 25 25 27 

35 23 24 24 25 25 26 27 

36 24 24 25 25 26 27 28 

37 24 25 25 26 26 27 29 

38 25 25 26 26 27 28 29 

39 26 26 26 27 28 28 30 

40 26 27 27 27 28 29 30 

41 27 27 27 28 29 30 31 

42 27 28 28 29 29 30 32 

43 28 28 29 29 30 31 32 
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44 28 29 29 30 31 31 33 

45 29 29 30 30 31 32 34 

46 30 30 30 31 32 33 34 

47 30 30 31 31 32 33 35 

48 31 31 31 32 33 34 36 

50 32 32 33 34 34 35 37 

60 37 38 38 39 40 41 43 

70 43 43 44 45 46 47 49 

80 48 49 49 50 51 52 55 

90 54 54 55 56 57 58 61 

100 59 60 60 61 63 64 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO E – TESTE TRIANGULAR (UNILATERAL ⅓) 



 
 
 

166 

 
 

  

   

 

 



 
 
 

167 

 
 

APÊNDICES 

APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 
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APÊNDICE B – Carta de Anuência – Declaração de Instituição Co-Participante
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APÊNDICE C – Carta Convite para o Teste de Percepção com termo de 

Consentimento para assinatura 

 

INOVAÇÃO E PERCEPÇÕES SOBRE A ERVA-MATE 

CANCHEADA 

Você está sendo convidado para participar de uma pesquisa intitulada 

“INOVAÇÕES E PERCEPÇÕES SOBRE A ERVA-MATE CANCHEADA” que 

faz parte da Dissertação de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em 

Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Universidade Estadual do Rio Grande 

do Sul - UERGS, unidade de Encantado / RS. Os pesquisadores responsáveis 

por essa pesquisa são Marc François Richter e Rejane de Almeida. 

O estudo das “INOVAÇÕES E PERCEPÇÕES SOBRE A ERVA-MATE 

CANCHEADA” que, tem por objetivo analisar a percepção do consumidor 

sobre a erva-mate cancheada e sobre aspectos de inovação. Espera-se 

entender a percepção dos consumidores ao analisar erva-mate cancheada e 

seus conceitos de inovação. 

Para fazer a pesquisa, os consumidores olharão fotos de erva-mate 

cancheada, respondendo 02 questões sobre preferências, 03 questões de perfil 

demográfico e 03 questões sobre associação de palavras. Além disso, sua 

privacidade será protegida, não necessitando usar seu nome no questionário. 

Declaro, portanto, que concordo com a minha participação no projeto de 

pesquisa acima descrito. 

                                      Encantado,____de___________de  20_____. 

    

                                        __________________________________________ 

                                  Assinatura por extenso do (a) participante 
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APÊNDICE D – Questionário de Inovação e Percepções 
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 APÊNDICE D – Entrevista para participar da equipe de Análise Sensorial 
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APÊNDICE E – FICHA DE CONTROLE TESTE DE ORDENAÇÃO 

 

 

 

 

 



 
 
 

174 

 
 

APENDICE F – FICHA DE CONTROLE TESTE DUO-TRIO
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APÊNDICE G – FICHAS DE CONTROLE TESTE TRIANGULAR 
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APÊNDICE H – FICHAS DE CONTROLE TESTE TRIANGULAR 
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APÊNDICE I – Vocabulário de Atributos para Erva-Mate 
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APÊNDICE J – MANUAL DE BOAS PRÁTICAS SENSORIAIS ERVA-MATE 
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