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“Um dia, quando olhares para trás, verás que os dias mais 

belos foram aqueles em que lutaste. ” 

(Sigmund Freud) 
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RESUMO 

 

A bebida de chá mate é amplamente conhecida e consumida por diferentes faixas etárias e 

socioeconômicas. Pode ser consumida quente, gelada, à temperatura ambiente, adoçada ou não, 

também adicionado de frutas, licores e leite, por exemplo. Os alimentos fermentados estão entre 

os mais antigos alimentos processados. Ainda hoje detêm grande parte do setor industrial 

alimentício, pelo aumento da qualidade e valor que o processamento acarreta aos produtos, 

conferindo textura, aumento de vida de prateleira, produção de aromas, sabores sutis e dentre 

outros benefícios, assim como o custo relativamente baixo. O objetivo do presente trabalho foi 

colaborar com o desenvolvimento de novas opções de consumo do mate, elaborando uma 

bebida fermentada, não alcoólica, adoçada, a base de chá mate e suco de limão, bem como a 

mesma formulação do produto não fermentado. Conforme o objetivado, foi possível elaborar 

uma bebida fermentada e uma não fermentada com características sensoriais similares, exceto 

pelos atributos da fermentação. Se obteve a mesma aceitação para ambas as bebidas elaboradas, 

ficando ambas entre “gostei” e “gostei muito”. Pôde-se identificar que os atributos relacionados 

ao produto fermentado foram correlacionados à amostra fermentada, e ficaram dentre os 

responsáveis pelo aumento da aceitação, e logo, são de interesse contemplar em uma bebida 

com este perfil, assim como a presença do sabor adocicado, de limão, da cor clara e dourada, 

da presença de espuma e da sensação refrescante. Apesar da maior relação do sabor de chá mate 

com a amostra que não passou pelo processo de fermentação, este atributo apresentou 

neutralidade para a aceitação de ambas as bebidas. Com isto, conclui-se que o chá mate oferece 

uma boa base para o desenvolvimento de uma bebida fermentada assim como para uma não 

fermentada, sendo importante a presença de atributos adicionais para o aumento da aceitação 

sensorial devido a associação destas características á bebidas cotidianas já apreciadas.  

 

 

Palavras-chave: chá mate, limão, fermentação, análise sensorial 
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ABSTRACT 

 

The mate tea drink is widely known and consumed by different age and socioeconomic groups. 

It can be consumed hot, cold, at room temperature, sweetened or not, also added with fruit, 

liqueurs and milk, for example. Fermented foods are among the oldest processed foods. Even 

today, they hold a large part of the food industry, due to the increase in quality and value that 

processing brings to products, providing texture, increased shelf life, production of aromas, 

subtle flavors and among other benefits, as well as the relatively low cost. The objective of the 

present work was to collaborate with the development of new options for the consumption of 

mate, elaborating a fermented, non-alcoholic, sweetened drink, based on mate tea and lemon 

juice, as well as the same formulation of the unfermented product. As intended, it was possible 

to prepare a fermented and a non-fermented drink with similar sensory characteristics, except 

for the attributes of fermentation. The same acceptance was obtained for both elaborated drinks, 

both being between “liked” and “liked a lot”. It was possible to identify that the attributes related 

to the fermented product were correlated to the fermented sample, and were among those 

responsible for the increase in acceptance, and therefore, are of interest to contemplate in a 

drink with this profile, as well as the presence of a sweet taste, of lemon, the light golden color, 

the presence of foam and the refreshing sensation. Despite the higher relationship between the 

mate tea flavor and the sample that did not undergo the fermentation process, this attribute 

showed neutrality for the acceptance of both beverages. With this, it is concluded that mate tea 

offers a good basis for the development of a fermented beverage as well as a non-fermented 

one, being important the presence of additional attributes to increase sensory acceptance due to 

the association of these characteristics to everyday drinks already appreciated. 

 

 

Keywords: mate tea, lemon, fermentation, sensory analysis 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A conquista de novos mercados, bem como o atendimento as crescentes exigências são 

sempre acompanhadas pela geração de novos produtos (MELLO et al., 2009), e isto está 

diretamente vinculado a sobrevivência e prosperidade da maioria das empresas.  

O desenvolvimento de novos produtos constitui um desafio importante para a Ciência e 

Tecnologia de Alimentos, envolvendo o melhor aproveitamento das tecnologias empregadas, 

na adaptação de novas tecnologias e ainda no uso de matérias-primas que ainda são pouco 

exploradas ou desconhecidas (WINGE, 1995). 

No Brasil, os principais estudos relacionados a erva-mate reportam-se aos estados do Rio 

Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Este segmento vem se destacando pela modernização 

em tecnologia, qualidade e processos, impulsionados pela relação socioeconômica e cultural 

com a região Sul do país (OMAR, 2009). 

Se tratando da utilização de erva-mate, pode-se vislumbrar diversas aplicações potenciais, 

como a elaboração de extratos, aromas para alimentos e novos tipos de bebidas industrializadas 

que, poderiam vir a ampliar o consumo de erva-mate e, consequentemente, do mercado para 

esta matéria-prima (CONTRERAS, 2007). 

Uma das questões fundamentais para o desenvolvimento de novos produtos dentro da 

área de Tecnologia de Alimentos, é a relação entre a qualidade percebida pelo consumidor e a 

presença de compostos responsáveis por seu sabor e aroma, que são parâmetros essenciais para 

a qualidade de um alimento (MACHADO et al., 2007). 

A extração destes compostos pela infusão de folhas e ramos de erva-mate é um 

procedimento elementar para a obtenção de seus derivados de alto valor comercial, sendo 

superior quando comparado ao da erva-mate desidratada. Estes produtos geralmente encontram 

aplicação na formulação de fármacos ou são direcionados para a indústria alimentícia 

(RODRIGUES, 2010). 

A bebida de chá mate é amplamente conhecida e consumida por diferentes faixas etárias 

e socioeconômicas. Pode ser consumida quente, gelada, à temperatura ambiente, adoçada ou 

não, também adicionado de frutas, licores e leite, por exemplo (CARDELLO et al., 2007). 

A vantagem do processamento da erva-mate na forma de chá é que o seu consumo se 

torna menos sazonal e menos dependente dos hábitos culturais como o chimarrão (com erva-

mate verde) (CARDELLO et al., 2007). 
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O consumo de chá mate tostado gelado tem grande representatividade no estado do Rio 

de Janeiro, sendo considerado o pioneiro no consumo do mate gelado, onde nasceu o hábito de 

consumir ele puro ou misturado com suco de limão nas praias cariocas. Em outros estados do 

Brasil também se observa um crescente aumento no consumo. Essa tendência de aumento de 

consumo da erva-mate também é observada em outros países como Alemanha, Estados Unidos, 

Chile, Síria e Japão (FILHO, 2011). 

Um estudo realizado por Godoy et al. (2011) com 100 pessoas (16% homens e 84% 

mulheres) observou uma grande aceitação do chá mate pela população, sendo que 61% dos 

entrevistados relataram gostar muito ou adorar o produto. Dentre os sabores preferidos se 

destacaram o tradicional e o de limão, tanto em sachê quanto na forma de bebida pronta. 

Os consumidores procuram diversificar a dieta e suas experiências sensoriais na busca de 

benefícios nutricionais, desta forma, também estão mais flexíveis e receptivos aos novos e 

inovadores produtos alimentícios, talvez, inicialmente em restaurantes, mas, eventualmente, 

incorporando novos alimentos e bebidas em suas dietas. Desta forma, o alimento, além de seu 

valor nutritivo, deve produzir satisfação ao consumidor como resultado do equilíbrio de seus 

diferentes atributos sensoriais (MELLO et al., 2009). 

Os alimentos fermentados estão entre os mais antigos alimentos processados. Ainda hoje 

detêm grande parte do setor industrial alimentício, pelo aumento da qualidade e valor que o 

processamento acarreta aos produtos, conferindo textura, aumento de vida de prateleira, 

produção de aromas, sabores sutis e dentre outros benefícios, assim como o custo relativamente 

baixo (REBELLO, 2009). 

Se tratando de bebidas fermentadas não-alcóolicas, Craco et al. (2019) ressalta a 

necessidade de maiores pesquisas na área, para que o hábito de consumo do produto fermentado 

atinja uma maior parte da população, e assim, possibilite o desenvolvimento dos parâmetros 

sensoriais da bebida.  

Visto isso, o presente trabalho visa contribuir com área de pesquisa e desenvolvimento 

no âmbito de produtos fermentados a base de erva-mate, com a elaboração de uma bebida 

fermentada não alcóolica a base de chá mate tostado e suco de limão, bem como sua pesquisa 

de sua aceitação. 

 

 

 

 



15 
 

2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

O objetivo do presente trabalho foi colaborar com o desenvolvimento de novas opções de 

consumo do mate, elaborando uma bebida fermentada, não alcoólica, adoçada, a base de chá 

mate e suco de limão, bem como a mesma formulação do produto não fermentado.  

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Produzir uma bebida fermentada utilizando a cepa de levedura mais comumente 

utilizada na indústria de fermentados em geral, de forma que naturalmente não exceda 

o teor alcóolico de 0,5 % v/v (sem a aplicação de métodos para a extração ou diluição); 

b) Produzir uma bebida não fermentada, com os mesmos parâmetros finais da amostra 

fermentada; 

c) Aplicar Análise Sensorial em provadores não treinados; 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 ERVA-MATE 

A erva-mate (Ilex paraguariensis St. Hil.) é considerada um produto de origem florestal 

originária da América do Sul (Argentina, Brasil e Paraguai), sendo atualmente a região Sul do 

Brasil (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul) a maior produtora. No estado de Mato 

Grosso do Sul, no Brasil, também há cultivo de erva-mate em menor escala. Estas folhas são 

utilizadas industrialmente como matéria-prima na fabricação de produtos, em sua maior parte, 

destinados a elaboração de bebidas quentes e frias, como o chimarrão, tereré e chá, sendo o 

chimarrão (erva-mate verde) o principal método de consumo do mate no Brasil (BERTÉ et al., 

2006; BERTÉ et al., 2011; MELLO et al., 2009).  

Inicialmente, seu processamento se consiste na obtenção da erva-mate cancheada, que 

servirá de matéria-prima para futuras etapas de beneficiamento. Para o cancheamento, os galhos 

e folhas recém colhidos são submetidos aos processos de sapeco (300 °C) e secagem (100 °C) 

para que ocorra a desidratação das folhas. Seguidamente ocorre a trituração e separação dos 

galhos maiores no próprio processo. A erva-mate cancheada irá conter percentuais de galhos 

(palitos) menores incorporados junto ás folhas. Posterior a isto, ocorre as etapas de soque, com 

pilões (mercado interno) ou moagem em moinho de facas (padrão exportação) e classificação, 

que pode ser feita por meio de peneiras vibratórias ou rotativas, a fim de separar a erva-mate 

por granulometria para os diferentes fins de consumo (OMAR, 2009).  

De forma geral, as folhas verdes de erva-mate são compostas de açúcares, aminoácidos, 

fibras, vitaminas A, E e C, vitaminas do complexo B, sais minerais, alcaloides (metilxantinas), 

saponinas triterpênicas e compostos fenólicos (OMAR, 2009). 

O amargor peculiar e suas propriedades funcionais (antioxidantes, estimulante, diurético, 

hipocolesterolêmico e hepatoprotetor) são fatores que tornam as bebidas elaboradas com erva-

mate tão apreciadas (BERTÉ et al., 2011).  

 

 

3.2 CHÁ MATE 

 

O chá mate é constituído pelas folhas e pequenos talos moídos de erva-mate (Ilex 

paraguariensis St. Hil.), devidamente peneirados, podendo ser tostados em diferentes tempos e 

temperaturas, ou serem elaborados sem tosta, apresentando características semelhantes aos chás 
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obtidos da Camellia sinensis (OMAR, 2009). A vantagem do processamento da erva-mate na 

forma de chá é que o seu consumo se torna menos sazonal e menos dependente dos hábitos 

culturais, como o chimarrão, podendo ser preparado quente ou frio, combinado com sucos de 

frutas, sorvetes, licores e leite, por exemplo (FILHO, 2011). 

Seu consumo se dá após a obtenção de seu extrato aquoso por infusão com água potável 

a 90 °C. A extração de compostos pela infusão de folhas e ramos de erva-mate é um 

procedimento elementar para a obtenção de seus derivados de alto valor comercial, sendo 

superior quando comparado ao da erva-mate desidratada, geralmente encontrando aplicações 

na formulação de fármacos ou são direcionados para a indústria alimentícia (RODRIGUES, 

2010). 

Em grande parte, o produto chá mate para infusão é comercializado em saches (cerca de 

2 g) ou a granel, dosado á gosto em um difusor ou posteriormente peneirado, com o intuito 

retirar todas as partículas sólidas da bebida após a infusão. Pode ser consumido quente ou 

gelado, à temperatura ambiente, adoçada ou não, também adicionado de frutas, licores e leite, 

por exemplo. Seu consumo é bastante difundido nas regiões subtropicais, porém muito 

consumido em todo o Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai (SANTOS et al., 2018). Essa 

tendência de aumento de consumo da erva-mate também é observada em outros países como 

Alemanha, Estados Unidos, Chile, Síria e Japão (FILHO, 2011). 

 

 

3.3 LIMÃO TAITI 

 

O Citrus latifólia é classificado como uma lima ácida de origem tropical. Sua produção 

comercial ocorre desde o século XIX, na Califórnia (EUA), e admite-se que sua introdução no 

estado tenha ocorrido a partir de sementes de frutos importados do Taiti, derivando sua 

denominação usual (EMBRAPA, 1998).  

No Brasil, o limão Taiti é uma das espécies cítricas de maior importância comercial, 

assumindo a posição de segundo maior produtor Mundial, perdendo somente para o México. 

Ambos os produtores tendo como principal mercado consumidor a União Europeia 

(EMBRAPA, 1998). 

O suco concentrado possui um valor agregado mais elevado dentre as variedades de suco 

de limão comercializadas por empregar mais tecnologia em seu processamento, sendo 
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comercializado em sua maioria para indústrias que utilizam como matéria-prima de alimentos, 

fármacos, chás e refrigerantes (SILVA et al., 2019). 

O limão é composto de duas frações comestíveis: o epicarpo, que contêm carotenoides, 

vitaminas e óleo essencial; e o mesocarpo, que corresponde à porção esponjosa, branca e 

aderente à casca, é rico em hemicelulose, celulose, lignina, glicídios solúveis, substâncias 

pécticas e compostos fenólicos. A polpa é dividida aproximadamente em 10 segmentos 

(gomos), por paredes compostas de celulose, hemicelulose, substâncias pécticas, açúcares, 

flavonoides, vitaminas e sais minerais. Seu suco contido nos gomos apresenta teor de ácido 

ascórbico entre 20 e 40 mg/100 mL. Os principais compostos solúveis em água são os glicídios, 

ácidos orgânicos (principalmente o cítrico), vitaminas, sais minerais e pequenas concentrações 

de compostos nitrogenados e substâncias pécticas (COELHO, 1993; TING, 1971 apud 

MENDONÇA et al., 2009). 

 

 

3.4 LEVEDURAS 

 

Leveduras são fungos unicelulares que se reproduzem assexuadamente por brotamento. 

São células maiores que os bolores, e, devido a isto, crescem e se reproduzem mais rapidamente, 

e são mais eficientes na realização de alterações químicas (CARVALHO; BENTO; SILVA, 

2006). 

No âmbito de processos fermentativos a literatura reporta a utilização de vários gêneros 

tais como Schizosaccharomyces, Candida, Hansenula, Rhodotorula, Torulaspora, 

Hanseniaspora, Zygosaccharomyces, Brettanomyces e Dekkera, destacando-se pela sua 

importância o género Saccharomyces cerevisiae  (PEREIRA et al., 2015), sendo muito utilizada 

em panificação, cervejaria, destilaria, entre outros, por apresentar um ótimo rendimento (± 

90%) e por exigirem condições menos complexas em comparação à outras espécies e gêneros 

(STEINLE, 2013 e CARVALHO; BENTO; SILVA, 2006).  

As células de Saccharomyces são elípticas e medem cerca de 6 a 8 mm de comprimento 

por 5 µm de largura (CARVALHO; BENTO; SILVA, 2006). 

O processo fermentativo, após a adição das leveduras, pode ser dividido em 4 fases. Na 

fase inicial (lag) ocorre a adaptação das leveduras ao novo ambiente para então se 

desenvolverem, ainda realizando respiração anaeróbia (ausência de O2). Não há aumento 

perceptível de temperatura nesta fase, nem há formação de bolhas de CO2. Após 30 minutos, 
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inicia-se a fase de crescimento exponencial (log), onde as leveduras começam a se reproduzir 

rapidamente e começa-se a notar a formação de bolhas de CO2. Na sequência, ainda na fase log, 

à medida que ocorre a fermentação, as leveduras tendem a se aglomerar (flocular) e a 

temperatura e o teor alcóolico aumentar, correspondente a redução de açúcar no mosto. Essa 

fase é conhecida como “fermentação principal” ou “tumultuosa”, e onde o mosto começa a 

exalar aromas característicos. Após 12 horas da inoculação, as leveduras se encontram na 

chamada “fase estacionária”; o alimento começa a ficar escasso, o álcool etílico começa a tornar 

o meio cada vez agressivo e a taxa de crescimento das leveduras é reduzida. A produção de gás 

carbônico diminui e o fermento precipita (SILVA; JESUS; COUTO, 2007). Costa (2017) 

afirma que após estas fases, ocorre a morte das leveduras. 

 

Figura 1 - Fases de crescimento de microrganismos. 

 

Fonte: Fellows (2006).  

 

 

3.5 FERMENTAÇÃO ALCÓOLICA 

 

A utilização do processo de fermentação para a elaboração de bebidas é uma tecnologia 

eficiente e de baixo custo, representando um novo ramo para a elaboração de novas bebidas 

fermentadas (ASQUIERI et al., 2008). 
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O processo fermentativo é utilizado desde à antiguidade para a elaboração de bebidas, 

porém, seu “funcionamento” se manteve inexplicável durante muito tempo. Eis que no século 

XIX, o cientista Louis Pasteur concluiu que o processo de fermentação em vinhos era realizado 

por microrganismos unicelulares posteriormente denominados leveduras (FILHO, 2016). 

A fermentação é um processo bioquímico que ocorre pela ausência de oxigênio (O2), no 

qual os fungos e bactérias utilizam açúcares fermentescíveis para a obtenção de uma fonte 

alternativa de energia, ocasionando a formação de subprodutos (DIAS, 2014).  

O objetivo primordial dos microrganismos ao metabolizar monossacarídeos é produzir 

ATP, que é utilizado como fonte energética para ser empregada em diversas reações fisiológicas 

necessárias para a manutenção, desenvolvimento e atividade celular (LIMA; BASSO; 

AMORIM, 2014).  

As leveduras não metabolizam açúcares complexos, sendo necessária muitas vezes a sua 

decomposição, como no caso da sacarose, que deve ser convertida em D-glicose e D-frutose 

(moléculas mais simples) para se tornar um substrato viável. Na fermentação alcoólica, as 

leveduras fornecem a enzima invertase que hidrolisa a sacarose, dada pela reação abaixo 

(SOUZA, 2009). 

 

C12H22O11 + H2O → invertase→ C6H12O6 (D-glicose) + C6H12O6 (D-frutose) 

 

Anterior a fermentação alcóolica, ocorre no citoplasma das células um processo 

denominado glicólise, que se baseia na quebra de cada molécula de glicose (C6H12O6) em duas 

moléculas de piruvato (C3H4O3). Posteriormente, em meio anaeróbio, as leveduras converteram 

cada molécula de piruvato em uma molécula de etanol (C2H6O) e gás carbônico (CO2) 

(CROCOMO; GUTIERREZ, 2001).  
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Figura 2 - Diagrama esquemático mostrando o catabolismo da glicose na célula de levedura. 

 

Fonte: Aquarone et al. (2001). 

 

Baseando-se pela estequiometria da reação, o coeficiente de rendimento da fermentação 

alcoólica é de 0,511 kg de etanol e de 0,489 kg de CO2 por kg de glicose consumida. Porém, na 

prática, este valor não coincide e é variável, pois há a utilização desta para o crescimento celular, 

produção de outros compostos como glicerol, álcoois superiores e substâncias necessárias para 

síntese de material celular e manutenção da levedura (SONEGO, 2016). 

De acordo com Lima, Basso e Amorim (2014) existem diversos fatores físicos, químicos 

e microbiológicos relacionados ao rendimento da fermentação alcóolica, que podem diminuir a 

eficiência da conversão do substrato em álcool e CO2, tais como:  

 Tipo de levedura e sua concentração (inoculo);  

 Tipo de substrato e concentração; 

 Temperatura;  

 pH;  

 Contaminação bacteriana, entre outros. 
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Segundo Albers et al., (2002) apud Sonego (2016, pág. 32): 

“O calor liberado na conversão da glicose (C6H12O6) em etanol (C2H5OH) e CO2 
é de 697,7 kJ/kg de glicose consumida. Devido a essa característica exotérmica, 

a temperatura da fermentação deve ser controlada para garantir a produtividade 

esperada e evitar a proliferação de bactérias contaminantes”. 

 

Para Amorim et al. (1996), a atenção à faixa de pH ideal é um fator de extrema 

significância para as fermentações industriais devido a sua importância no controle da 

contaminação bacteriana e efeito sobre a atividade das leveduras, associada a velocidade de 

fermentação e formação de subprodutos desejáveis ou não. 

Segundo Rossoni (2019), “para ocorrer um processo fermentativo é necessário fornecer 

uma fonte de carboidratos aos microrganismos, usualmente o chá utilizado na fermentação da 

kombucha é adoçado com sacarose”. 

De acordo com Brasil (2009, Cap. VI, Art. 12) para a caracterização de bebidas com 

relação ao álcool obtido pela fermentação, pode se considerar: 

“I - bebida não-alcoólica: é a bebida com graduação alcoólica até meio por 
cento em volume, a vinte graus Celsius, de álcool etílico potável, a saber: 

a) bebida não fermentada não-alcoólica; ou b) bebida fermentada não-

alcoólica;” 

 

 

3.6 POTENCIAL HIDROGENIÔNICO 

 

O Potencial Hidrogeniônico (pH) é uma escala logarítmica que mede a acidez, 

neutralidade e alcalinidade de uma solução. O íon H+ representa o caráter ácido, e quanto maior 

for sua concentração menor é o potencial hidrogeniônico, sendo 10-7 mol/L o equivalente a 

neutralidade. As concentrações de hidrogênio geram números com expoentes negativos, como 

10-1 ou 10-14, sendo pH = -log [H+ ]. Para facilitar a utilização destes valores, o químico 

dinamarquês Soren Sorensen (1868-1939) propôs indicar estas concentrações utilizando apenas 

o valor do expoente, como por exemplo pH 10-7 = 7 (CHANG, 2010). 

A determinação do pH também pode fornecer um dado importante na apreciação e no 

estado de conservação de um produto alimentício. Um processo de decomposição, seja por 

hidrólise, oxidação ou fermentação, altera quase sempre a concentração dos íons de hidrogênio 

(INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 2008). 
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De forma geral, o pH ácido, em específico menor que 3,6, é de grande importância para 

a estabilidade e segurança de alimentos, pois ele limita a reprodução de microrganismos, e até 

mesmo a produção de toxinas liberadas por alguns gêneros (GAVA; SILVA; FRIAS, 2008). 

 

Tabela 1 - Caracterização de algumas bebidas em relação ao seu pH. 

Bebida pH 

Suco de laranja (natural) 3,6 

Suco de uva 3,1 

Refrigerante a base de cola 2,4 

Refrigerante a base de limão 2,6 

Refrigerante a base de limão (versão light) 2,9 

Refrigerante a base de laranja 2,9 

Água gaseificada sabor limão 3,3 

Energético 3,4 

Vinho 3,4 

Cerveja 4,2 

Água gaseificada 5,4 

Leite 7 
 

Fonte: Aquarone et al. (2001). 

 

 

3.7 ÁGUA 

 

A água, quando utilizada para a elaboração de uma bebida, deve ser de excelente 

qualidade, com destaque para as bebidas que não sofrem tratamento térmico. Portanto, a água 

deverá ser potável. Segundo Brasil (2011), água potável é a água que atenda ao padrão de 

potabilidade estabelecido em legislação vigente, e que não ofereça riscos à saúde do 

consumidor. Logo, deve ser isenta de contaminação microbiana, com destaque para os 

patogênicos, ter pH neutro e não possuir sabor e aroma (FILHO, 2016). 
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3.8 CLARIFICAÇÃO 

 

A filtragem é um processo de clarificação, que consiste na remoção de sólidos insolúveis 

contidos em suspensão, através da passagem da mistura por um meio filtrante (material poroso) 

(FELLOWS, 2006).  

O processo de clarificação físico-química adicional tem como objetivo reduzir sua 

turbidez e evitar a formação de flocos que sedimentem no fundo das garrafas. São retidos 

durante esta etapa compostos que não são retidos na filtragem, mas que são responsáveis pela 

turbidez e sedimentação (pectinas, numerosos carboidratos e complexo tanino-proteína). Se não 

removidos, podem causar oxidações ocasionadas pela sua degradação, prejudicando a 

qualidade e vida de prateleira da bebida (TEIXEIRA, 2011). 

Uma das técnicas de clarificação físico-química empregada se chama “colagem”, e 

consiste em adicionar cola de peixe, gelatina ou clara do ovo, no intuito de “quebrar” a 

suspensão ou envolver as partículas suspensas (coloides) para acelerar a sua sedimentação 

(FILHO, 2016). 

 

 

3.9 CARBONATAÇÃO 

 

O processo de carbonatação ou gaseificação, baseia-se na adição de CO2 com o intuito de 

atribuir “frescor” a bebida e/ou servir como agente antimicrobiano. O dióxido de carbono é um 

gás incolor, não tóxico e inerte. É considerado o gás atmosférico de maior importância no 

controle de microrganismos nocivos em alimentos. O CO2 sob pressão é consideravelmente 

mais eficaz. Acredita-se que a ação destrutiva também ocorra quando a pressão é modificada 

repentinamente (JAY, 2005). 

Em geral, a inibição dos microrganismos aumenta quando o pH diminui em uma faixa 

ácida. Logo, a solubilização do CO2 em água (ácido carbônico) também auxilia na diminuição 

do pH. O CO2 torna-se mais solúvel aos líquidos em temperaturas menores que 20 °C. Por 

exemplo, a 1 atm, 200 ml de água absorverão 88 ml de CO2, a 20 °C, enquanto somente 36 mL 

serão absorvidos a 60 °C (JAY, 2005). 

Industrialmente, utiliza-se o método denominado “mecânico”, que consiste em adicionar 

dióxido de carbono contido em cilindros comprados de empresas especializadas, aplicando o 

gás em linha ou em um tanque que suporte pressões (BASTOS, 2006). 
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Segundo BRASIL (2009, Cap. VII, Art. 13) “Na bebida que contiver gás carbônico, a 

medida da pressão gasosa será expressa em atmosfera (atm), à temperatura de vinte 

graus Celsius. ” 

Na Figura 3 está a relação proporcional entre algumas unidades de pressão. 

 

Figura 3 - Relação entre 1,5 atm para kgf/cm2, psi e psf. 

 

Fonte: Mouser eletronics (2022). 

 

 

3.10 ENVASE 

 

Esta etapa é considerada crítica, devido ao contado da bebida com o meio externo, 

gerando uma vulnerabilidade oxidativa e microbiológica a bebida. Isto torna fundamental a 

redução máxima do contato externo e assepsia dos equipamentos, instalações, garrafas para 

assegurar a qualidade e estabilidade da bebida envasada (MORADO, 2009).  

No estudo realizado por Monteiro et al. (2001) foi possível constatar que o iodo em 

solução a 1% é eficiente no combate de bactérias do grupo Coliformes, como a Escherichia coli 

e Staphylococcus aureus, podendo ser utilizado para a sanitização de embalagens antes do 

envase. 

No caso de bebidas carbonatadas, o envase deve ser realizado com o líquido na menor 

temperatura possível, observando o ponto de congelamento, para que o CO2 dissolvido não se 

volatilize. (FILHO, 2016). 
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3.11 PASTEURIZAÇÃO 

 

A pasteurização é um tratamento térmico brando, que consiste em aquecer o alimento 

com temperaturas inferiores a 100 °C por um curto período de tempo, seguido de um rápido 

resfriamento. Estes parâmetros variam de acordo com o alimento. A finalidade da pasteurização 

é conferir estabilidade biológica mediante a destruição dos microrganismos deteriorantes e 

patógenos. No caso de bebidas fermentadas, como as cervejas, para inativar leveduras residuais 

do processo, que possam alterar as condições esperadas no produto final (FELLOWS, 2006), e 

em sucos concentrados de limão, para a inativação de enzimas pécticas, que aceleram a hidrólise 

da pectina, podendo causar instabilidades no suco, causando opacidade na cor e sedimentação 

(FILHO, 2005). 

 

 

3.12 ANÁLISE SENSORIAL 

 

Define-se análise sensorial como uma metodologia científica utilizada para avaliar, medir 

e interpretar reações ocasionadas pelas características dos alimentos e bebidas, quando estas 

são percebidas pelos sentidos da visão, audição, tato, olfato e gustação. As sensações 

produzidas podem dimensionar a intensidade, extensão, duração, qualidade, gosto ou desgosto 

em relação ao produto avaliado (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 2008).  

Logo, o objetivo geral das análises sensoriais é proporcionar a elaboração de um alimento 

que agregue satisfação ao consumidor, como resultado do equilíbrio de seus diferentes atributos 

sensoriais (MELLO et al., 2009). 

Diversas técnicas são utilizadas, entre elas o Check-All-That-Apply (CATA), método 

usado para coletar informações sobre a percepção dos consumidores quanto as características 

sensoriais dos produtos. É eficaz para descrever e discriminar as amostras, apresentando 

resultados semelhantes quando comparado à Análise Descritiva Quantitativa (ADQ) 

(ALCANTARA, FREITAS-SÁ, 2018). 

O método CATA permite caracterizar o produto através de uma lista de atributos, na qual 

o provador pode selecionar todos os atributos que considera aplicáveis na caracterização da 

amostra, avaliação esta que pode posteriormente ser correlacionada com uma avaliação 

hedónica (ALCANTARA; FREITAS-SÁ, 2018).   

 



27 
 

4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

Com base em testes preliminares, definiu-se uma formulação básica para a bebida 

fermentada e para a não fermentada. A composição segue descrita na Tabela 2. Previamente a 

cada operação, todos os materiais utilizados e superfícies de contato eram limpas com 

detergente neutro e higienizados com álcool a 70%. 

O fluxograma seguido para a elaboração das bebidas está disposto na Figura 4.  Para a 

amostra que passou pelo processo de fermentação se aplicam todas as etapas do fluxograma 

(em laranja e amarelo), e para a que não foi fermentada, excluem-se apenas as etapas pintadas 

em amarelo (inoculação e fermentação). 

 

Tabela 2 - Componentes utilizados para a elaboração das bebidas. 

Componente 
 

Bebida não 

fermentada 

Bebida 

Fermentada 

Chá mate (g/L) 17 17 

Sacarose para fermentação (%) - 0,96 

Suco de limão (% m/m) 3 3 

Sacarose para dulçor (%) 6 6 

Gelatina Incolor (g/L) 0,4 0,4 

Levedura (g/L) 0,5 0,5 

Dióxido de Carbono (kgf/cm2 a 4°C) 1,55 1,55 
 

Fonte: Autor (2022). 
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Figura 4 - Fluxograma do processo de elaboração da bebida fermentada e não fermentada. 

 

Fonte: Autor (2022). 

 

 

4.2 ELABORAÇÃO DAS BEBIDAS 

 
 

4.2.1 Preparo da infusão de chá mate 

 

A primeira etapa para a elaboração é o preparo da infusão. O chá mate utilizado no 

presente trabalho foi cedido pela empresa Baldo S/A Com. Ind. e Exp. Seguindo as orientações 

do fabricante, foram utilizados para cada amostra 10 sachês de 50 g de chá mate, prontos para 

uso, adicionados em 20 litros de água mineral (2/3 do total) previamente aquecida a 95 °C. Os 

sachês foram mantidos em infusão por 15 minutos em uma panela fechada com capacidade de 

52 litros.     
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Passados os 15 minutos, os sachês foram retirados. Para corrigir a proporção da diluição 

e acelerar a refrigeração, foram adicionados 10 litros água mineral a temperatura de 15 °C. A 

proporção final de chá mate nesta etapa foi de 16 g/L de água, considerando a quantidade (1 

litro) que seria utilizado nas etapas seguintes de dosagens de xarope simples (ver item 5.3. do 

presente trabalho), para obter ao final a diluição de 17 g/L.  

A panela com a infusão foi mantida sob refrigeração em temperatura controlada por um 

termostato da marca FULL GAUGE, modelo MT-512E 2HP/13 com variação de ± 1 °C, até 

atingir a temperatura de fermentação (20 °C). Para a bebida que não foi fermentada, a 

temperatura de refrigeração foi de 4°C até o momento do envase. 

 

 

4.2.2 Preparo do suco de limão 

 

Os limões utilizados no presente trabalho foram adquiridos no comércio local, sendo eles 

do gênero Citrus latifólia, maduros e de boa integridade. A extração do suco dos limões foi 

realizada com o auxílio de um espremedor elétrico culinário. Após a extração, o suco foi filtrado 

em uma peneira de inox (± 0,3 mm), envasado em uma garrafa de vidro, submetido a 

pasteurização (65 °C por 30 minutos) (FELLOWS, 2006) e levado imediatamente para a 

refrigeração (4 °C). Para as os dois produtos foram utilizados a quantidade de 900 ml de suco 

de limão (3% m/m). 

 

 

4.2.3 Preparo do xarope simples 

 

Para facilitar a diluição do açúcar utilizado, optou-se pelo preparo de uma mistura de 

xarope simples, adicionado como substrato para a fermentação e edulcorante final, segundo o 

método de diluição de Celestino (2010), que consiste em uma pré diluição do açúcar granulado 

(sacarose) em água potável a 85 °C por 3 minutos seguido de resfriamento a 20 °C.  

Este procedimento foi utilizado para cada bebida, visando adequar o percentual 

necessário para cada qual, bastando apenas adicionar a quantidade total do xarope em questão 

para atingir o teor de sólidos solúveis desejado, que pôde ser aferido com a utilização de um 

refratômetro da marca HOMIS, modelo 32ATC, com divisão de 0,2 °Brix (INSTITUTO 

ADOLFO LUTZ, 2008).  
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O refratômetro teve sua escala conferida utilizando água destilada a 20°C para a leitura 

em 0 °Brix, de acordo com as instruções do fabricante. Posteriormente, 3 a 4 gotas da amostra 

foram transferidas e homogeneizadas para o prisma do refratômetro. Após a leitura, a 

temperatura de cada amostra foi mensurada por um termômetro da marca Incoterm para realizar 

a correção da refração com base na tabela disponibilizada pela metodologia da referência 

(INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 2008). 

 

 

4.2.4 Fermentação 

 

No presente trabalho foi utilizado a levedura liofilizada US-05 (Saccharomyces 

cerevisiae) da marca Fermentis, na proporção e temperatura recomendada pelo fabricante: 

mínimo 0,5 g/L para a fermentação em 20 °C. 

Baseando-se em Sonego (2016), que citou ser o coeficiente teórico de rendimento da 

fermentação alcoólica de 0,511 kg de etanol e 0,489 kg de CO2 para cada kg de açúcar 

fermentável, considerando variações que envolvem o crescimento celular, produção de outros 

compostos como glicerol, álcoois superiores e substâncias necessárias para síntese de material 

celular e manutenção da levedura, ou seja, convertendo para gramas, aplicando o cálculo 

matemático de Regra de Três Simples, para obtemos o valor de 0,49 % v/v são necessários 0,96 

g/L de sacarose, o que seguindo o raciocínio ocasionaria em um teor alcoólico de 0,48 % v/v, 

valor inferior a 0,5 % v/v, conforme o objetivado. Este percentual de 0,96 g/L foi calculado 

para o valor total de líquido e dosado com o método de xarope simples (FILHO, 2010). 

Após a obtenção do suco de limão, chá mate e xarope simples, realizou-se a transferência 

dos mesmos para um fermentador com capacidade de 32 litros, passando-os por uma tela de 

inox com abertura de ± 0,3 mm. 

Em seguida, com a mistura já em temperatura de fermentação, ocorreu a pesagem e adição 

do fermento (inoculação). Foram utilizados 15 g de fermento, pesados com a utilização de uma 

balança analítica da marca SHIMADZU modelo AUX220 com divisão de 0,1 mg. Após a 

inoculação, o fermentador foi fechado hermeticamente, deixando apenas um orifício superior 

para a colocação do “airlock” (Figura 5), contendo álcool a 70%, que possibilita a saída do CO2 

pelo aumento da pressão interna, sem permitir a entrada de O2, tornando o meio 

permanentemente anaeróbio. O acompanhamento do teor de açucares disponíveis no meio 
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(°Brix), bem como a redução e estabilização das leituras indicaram o término da atividade 

fermentativa.  

 

Figura 5 - Sistema para a saída de CO2, sem entrada de ar externo (airlock). 

 

Fonte: Autor (2022). 

 

 

4.2.5 Clarificação 

 

Ao término da fermentação, o tanque foi mantido a 4 °C em câmara específica por 72 

horas, para facilitar a decantação da levedura, por serem menos solúveis a baixas temperaturas 

(TEIXEIA, 2011). Para auxiliar a etapa de clarificação, também foi realizado a “colagem”, 

adicionando à bebida 12 g de gelatina incolor em 50 ml de água mineral a 70 °C para facilitar 

a diluição (FILHO, 2016). 

Finalizado o processo de decantação, foi retirado o airlock e adicionado um tubo de 

alumínio com uma mangueira atóxica no orifício. O fermentador foi pressurizado a 0,3 kgf/cm2, 

e o fermentado foi transferido para outro fermentador pressurizável pelo sistema de 

contrapressão, para o líquido não entrar em contato com o oxigênio, buscando reduzir 

oxidações. Previamente houve também a purga do oxigênio presente no interior do 

barril/fermentador que recebeu o líquido fermentado, adicionando CO2 na base e deixando-o 

sair pela boca do recipiente durante alguns segundos. 
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A amostra que não foi fermentada também passou pela etapa de clarificação, diretamente 

após a mistura de todos os ingredientes (infusão de chá mate, suco dos limões e açúcar para 

dulçor). 

 

Figura 6 - Bebida fermentada e clarificada sob refrigeração (4 °C), pronta para a 

carbonatação. 

 

Fonte: Autor (2022). 

 

 

4.2.6 Correção do °Brix  

 

Com as bebidas clarificadas, foi a analisado o teor de sólidos solúveis para a correção em 

6 °Brix com a adição de sacarose pelo percentual equivalente, buscando tornar a bebida mais 

agradável ao consumo. A dosagem de correção foi baseada no cálculo abaixo: 

 

6 - °Brix da leitura = % de açúcar para dosar 

 

Fonte: Autor (2022). 
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4.2.7 Carbonatação 

 

Ao término da elaboração, com todo líquido no fermentador/barril, foi realizado 

novamente uma purga preventiva do oxigênio, fazendo a conexão do cilindro de CO2, ajustando 

o manômetro a 1,0 kgf/cm2, abrindo a saída do gás e aliviando a pressão logo na sequência.  

Após isto, o manômetro do cilindro foi ajustado em 1,55 kgf/cm2 (1,5 atm) e aberta a 

válvula de gás. O líquido foi agitado cerca de10 minutos para acelerar a absorção. Após isto, 

foi mantida a conexão do gás no fermentador e retornado novamente para a refrigeração a 4 °C 

até atingir a pressão de equilíbrio (1,55 kgf/cm2), período qual durou cerca de 48 horas para os 

dois produtos em questão. 

 

Figura 7 - Sistema utilizado para a carbonatação a partir da pressurização de dióxido de carbono 

no líquido. 

 

Fonte: Autor (2022). 

 

 

4.2.8 Envase 

 

Ao final da carbonatação, a bebida foi envasada por contrapressão em garrafas PET, com 

capacidade de 500 ml, previamente limpas e sanitizadas sob imersão em solução de iodofórmio 

(100 ppm) por 10 minutos. Após o envase, as garrafas foram pasteurizadas, sendo submersas 

em água até o produto atingir 65 °C, utilizando uma amostra sem a tampa como referência para 

a medição da temperatura do líquido dentro da garrafa.  
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Após 30 minutos na temperatura de 65 °C, as garrafas foram rapidamente retiradas e 

submersas em água corrente em temperatura de 15 °C por 15 minutos, e na sequência levadas 

a refrigeração a 4 °C (FELLOWS, 2006). Após 24 horas, as garrafas foram identificadas 

numericamente e armazenadas em temperatura ambiente ao abrigo da luz. 

 

Tabela 3 - Identificação codificada para as bebidas. 

 

Código da Amostra Característica 

AmNF Bebida não fermentada 

AmF Bebida fermentada 

 

Fonte: Autor (2022). 

 

 

4.3 ANÁLISES FISICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS 

 
 

4.3.1 Verificação da carbonatação  

 

Para a conferência do gás carbônico contido no produto acabado após o envase, foi 

utilizado como base o método (adaptado) do Instituto Adolfo Lutz (2008, pág. 468). Para isto, 

após o envase total de cada amostra, uma garrafa PET com a bebida pronta conteve, no lugar 

da tampa, um terminal ball lock com rosca, em aço inoxidável. Para a leitura da pressão, foi 

utilizado um manômetro acoplado a uma válvula de alívio (spuding valve) ligada a um conector 

ball lock seguindo os passos abaixo: 

Fazer a conexão do manômetro com a garrafa através das conexões ball lock’s.  

a) Após, abrir a válvula de alívio conectada ao manômetro, até que o mesmo retorne a zero 

e fechar imediatamente. 

b) Agitar vigorosamente com movimentos verticais até que não haja mais variação do valor 

indicado no manômetro (cerca de 6 a 10 movimentos).  

c) Elevar a temperatura da amostra a 20 °C por imersão em água e realizar a leitura da 

pressão. 
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4.3.2 Determinação do teor alcóolico  

 

Para a determinação do teor alcóolico em % v/v foi empregado o método descrito pela IN 

Nº 24 de 08/09/05 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (BRASIL, 2005). A 

amostra foi encaminhada para a realização da metodologia pelo laboratório externo Eurofins 

Alac. 

 

 

4.3.3 Determinação do pH  

Todas as análises de pH das amostras foram mensuradas seguindo o método 

eletrométrico, utilizando um pHmetro da marca Phox, modelo P1000, seguindo a metodologia 

disposta pelo Instituto Adolfo Lutz (2008). 

 

 

4.3.4 Determinação da cor  

 

As análises de cor foram determinadas pelo uso de um colorímetro da marca Konica 

Minolta, Inc modelo CR-400 através do método CIELab, onde os valores L* (luminosidade) 

flutuam entre zero (preto) e 100 (branco), os valores de a* e b* (coordenadas de cromaticidade) 

variam de -a* (verde) até +a* (vermelho), e -b* (azul) até +b* (amarelo) (GUTKOSKI; NETO, 

2002).  

O colorímetro foi calibrado com placa branca padrão (Y=; x=; y=), conforme instruções 

do fabricante. As leituras foram realizadas em triplicatas para cada amostra, todas 

descarbonatadas e a na mesma temperatura, na frequência de 5, 10, 15 e 20 dias após o envase. 

Para a avaliação dos resultados de cor, utilizou-se a análise de variância (ANOVA) e o 

teste de Tukey (p <0,05) para comparação das médias dos tratamentos.  

 

 

4.3.5 Análises microbiológicas  

 

A caracterização microbiológica foi fundamentada nas análises de bactérias mesófilas 

aeróbias viáveis, bolores e leveduras e coliformes a 35°C, de acordo com padrões 

recomendados na legislação RDC N° 12, de 2 de Janeiro de 2001 (BRASIL, 2001). As análises 
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foram realizadas pelo laboratório UNIANÁLISES, da Universidades do Vale do Taquari – 

UNIIVATES. 

 

 

4.4 ANÁLISE SENSORIAL  

 

Para a análise sensorial foi aplicado o teste de aceitação por escala hedônica de 7 pontos 

(1 - desgostei muitíssimo, 2 - desgostei muito, 3 - desgostei, 4 - nem gostei, nem desgostei, 5 - 

gostei, 6 - gostei muito e 7 - gostei muitíssimo) para avaliar a aceitação global das amostras 

(INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 2008). Também foi aplicada a análise descritiva com a 

utilização o método CATA (check-all-that-apply) (MEYNERS e CASTURA, 2013), em que 

os consumidores marcaram os termos descritos que julgassem estar correlacionados a cada 

amostra, conforme Apêndice 1. 

Os dados de CATA foram avaliados pelo teste de Cochran's Q com significância de 5%, 

e os dados da aceitação sensorial analisados estatisticamente através de análise de variância 

(ANOVA) e teste de Tukey (p < 0,05). A correlação entre os dados de CATA e aceitação 

sensorial foram analisados pelo método de Mapa de Preferência no software XLSTAT versão 

2021.3.1. 

Conforme Apendice 1, os avaliadores também foram questionados sobre a primeira 

palavra que lhes veio em mente ao ouvir “chá mate fermentado” e que também indicassem a 

primeira sensação que sentiram ao provar a primeira amostra, buscando avaliar a expectativa 

do consumidor para este produto (ARES et al., 2010). 

Os entrevistados foram também questionados sobre seu perfil sociodemográfico para fins 

de caracterização da amostragem. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 FERMENTAÇÃO 

 

A partir do acompanhamento do teor de açucares e pH (Gráfico 1) durante a fermentação 

foi possível evidenciar o decréscimo acentuado do pH no início da atividade fermentativa, 

quando também se identificou a redução do teor de açucares (°Brix) na mistura. Após o 11° dia, 

a acidez teve sua redução mínima e estabilizada em 3,17. O teor de açucares teve seu percentual 

final reduzido a 0,2 °Brix.  

. 

Gráfico 1 - Acompanhamento do pH e °Brix durante a fermentação. 

 

Fonte: Autor (2022). 

 

Ribeiro et al. (2019) identificou valores de pH iniciais de 4,6, 3,0, 4,1 e finais de 3,1, 2,8 

e 3,6, respectivamente, na produção individual de kombuchas com chá de Melissa, Hibisco e 

Aroeira. Também observou em seu estudo a redução de açucares na fermentação, cujo os 

valores partiram de 2,3, 2,5, 2,4 °Brix, para 1,8, 1,8 e 1,3 °Brix, respectivamente.  

Dos Santos (2020) também avaliou a cinética de fermentação do extrato de chá mate por 

bactérias e leveduras, e constatou que a redução do pH durante a fermentação de seu produto 

foi de 3,35 para 2,19 em 15 dias. 

Com isto, observa-se que o teor de açúcar ao final da fermentação, o substrato que não 

foi metabolizado foi proporcionalmente similar com o obtido por Ribeiro et al. (2019) apesar 

da diferença de concentração inicial, da pequena diferença de pH e das matérias-primas serem 
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distintas, além do mais, levando em conta as demais variáveis no rendimento da fermentação, 

como o microrganismo fermentativo e sua concentração (inóculo), o tipo de substrato, a 

temperatura, contaminação bacteriana, entre outros (LIMA, BASSO e AMORIM, 2014). 

                    

 

5.2 TEOR ALCÓOLICO FINAL 

 

Utilizando 0,96 g/L de sacarose para a fermentação do produto elaborado no presente 

trabalho, foi possível obter ao final um teor alcóolico de 0,42 % v/v, conforme apresentado no 

Anexo 1, sendo este valor menor quando comparado ao dado teórico do cálculo, em que 

direcionava a 0,48 % v/v, porém, conforme citado por Sonego (2016), podem ocorrer variáveis 

devido a utilização do substrato para outros processos metabólicos das leveduras. 

 

 

5.3 VERIFICAÇÃO DA CARBONATAÇÃO 

 

Para as duas amostras verificadas, uma para cada produto (AmNF e AmF), os valores de 

pressão foram de 22 psi, o que também corresponde a 1,5 atm de pressão (MOUSER 

ELETRONICS, INC, 2022), mostrando eficiência e padronização na absorção do CO2, de 

forma a não causar interferências na percepção dos provadores devido a variação de 

carbonatação e mudanças no perfil das bebidas. Na Figura 8 está o esquema utilizado para a 

leitura da pressão de CO2 contido nas duas amostras. 
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Figura 8 - Sistema adaptado para a leitura da pressão de CO2 (psi) no produto após o envase. 

 

Fonte: Autor (2022). 

 

 

5.4 ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS 

 

Buscando verificar a eficiência da pasteurização e segurança do alimento para os 

provadores, foi seguida a referência de Brasil (2001) para refrigerantes e outros compostos 

líquidos prontos para o consumo; refrescos, sucos e néctares adicionados ou não de 

conservadores, congelados ou não, e para fermentados não alcóolicos onde o parâmetro 

microbiológico que deve ser avaliado é a contagem de bactérias mesófilas aeróbias viáveis, 

bolores e leveduras e coliformes a 35°C. 

Conforme a Tabela 4, os resultados encontrados não apresentaram contaminação 

microbiológica, conferindo ao produto segurança para o consumo humano. A pasteurização de 

65 °C por 30 minutos com a leitura da temperatura realizada no líquido interno de uma unidade 

(garrafa) foi eficiente para garantir a qualidade microbiológica de ambas as amostras para a 

realização das avaliações sensoriais pelos provadores. 
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Tabela 4 - Resultados microbiológicos das amostras AmNF e AmF. 

Microrganismo Resultados 

    AmNF  AmF 

Aeróbios mesófilos totais 6,9x10² UFC/mL 3,5x102 UFC/mL 

Bolores e Leveduras 9,0x100 UFC/mL 7x100 UFC/mL 

Coliformes á 35°C  ausente ausente 
 

Fonte: Autor (2022). 

 

Barboza (2006) e Nascimento (2013) também analisaram os parâmetros microbiológicos 

na contagem de coliformes a 35°C/50ml, Salmonella spp./25g, e contagem de bactérias 

mesófilas em bebidas pasteurizadas a base de erva-mate e também concluíram que estava de 

acordo com a RDC N° 12 de 2001, obtendo êxito na metodologia empregada. 

  

 

5.5 ACOMPANHAMENTO DA COR - PÓS ENVASE 
 

 

A avaliação da variação de cor e pH em um alimento acabado é de grande importância 

para a avaliação de vida-de-prateleira, pois são características das que mais se alteram no início 

da deterioração de um alimento (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 2008), se tratando também de 

um importante atributo de qualidade, influenciador da aceitação global e até na percepção dos 

demais atributos sensoriais para uma grande variedade de produtos (PONTES, 2004).  

Visto isso, as amostras tiveram sua cor e pH analisados do dia do envase até o final das 

avaliações sensoriais, com frequência de análise de 5 em 5 dias, buscando avaliar a estabilidade 

da cor dos produtos no período das avaliações sensoriais.  

Para a interpretação dos parâmetros, os valores L* indicam o eixo principal (preto = 0 ao 

branco = 100); valores de a* correspondem a intensidade do verde (-) e vermelho (+), e valores 

de b* a intensidade de azul (-) e de amarelo (+) (FERREIRA; SPRICIGO, 2018). 
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Figura 9 - Esfera de cor CIE L* a* b*. 

 

Fonte: Konica minolta (2022). 

 

Na Tabela 5 estão os valores encontrados nas análises de cor das duas amostras, e na 

Figura 10 uma comparação visual das mesmas na temperatura de consumo (5 °C), após 20 dias 

de armazenamento em temperatura ambiente. 

 

Tabela 5 - Valores médios dos parâmetros L*, a* e b* para cada amostra, no dia 5, 10, 15 e 20 

de armazenagem. 

 AmNF  AmF 
  L*  a*  b*  L*  a*  b*  

D
IA

S
 

5 19,32±0,127a 1,34±0,036b 4,22±0,080c 19,15±0,202a 1,23±0,064b 4,51±0,062c 

 

10 19,69±0,192a 0,98±0,035b 4,09±0,020c 19,73±0,098a 1,1±0,092b 4,56±0,081c 

 

15 19,83±0,153a 0,87±0,031b 3,96±0,111c 20,30±0,059a 1,04±0,093b 4,71±0,090c 

 

20 19,93±0,115a 0,76±0,051b 4,00±0,020c 20,59±0,021a 0,93±0,020b 4,73±0,023c 
 

a,b,c, letras diferentes indicam diferença significativa entre as amostras (p <0,05). 

Fonte: Autor (2022). 
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Figura 10 - Amostras AmNF e AmF a 5 °C, após 20 dias de armazenamento à temperatura 

ambiente. 

 

Fonte: Autor (2022). 

 

Os dados mostram que não há diferença significativa (p <0,05) entre as amostras e entre 

os dias que foram analisados, com relação as coordenadas L*, a*, b*. Pelos valores expressos, 

ambos os produtos tendem a ficar mais próximos ao preto (L*), vermelho (a* positivo) e 

amarelo (b* positivo). 

Como os produtos não apresentaram diferença significativa de cor entre si, nem entre os 

tempos em que ficaram armazenados, pode-se reduzir distorções relacionadas a esse atributo e 

percepções diferentes pelos provadores em relação à cor (PONTES, 2004), como de fato era 

desejado para o estudo em questão. 

 

 

5.6 ACOMPANHAMENTO DO PH - PÓS ENVASE 

 

Os valores de pH apresentaram diferença significativa (p <0,05) entre as amostras (AmNF 

e AmF), sendo a que foi fermentada (AmF) a que apresentou menores valores de pH, conforme 

apresentado na Tabela 6. Porém, pelo qual se objetivava avaliar a uma confiança de 95% (p 

<0,05), ambos os produtos mantiveram seu pH sem alterações durante o período de 
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armazenamento de 20 dias, sendo os valores máximos das análises de 3,41 e 3,19, e mínimos 

de 3,37 e 3,16 para AmNF e AmF, respectivamente.  

 

Tabela 6 - pH das amostras AmF e AmNF durante o período de armazenamento de 20 dias. 

Amostra 5 dias 10 dias 15 dias 20 dias 

AmF 3,17±0,02a 3,17±0,06a 3,16±0,04a 3,16±0,12a 

AmNF 3,41±0,03b 3,39±0,10b 3,37±0,02b 3,37±0,10b 
 

a,b  letras diferentes indicam diferença significativa entre as amostras (p <0,05). 

Fonte: Autor (2022). 

 

Ambas mantiveram seu pH na faixa ácida original, e inferior a 3,6, assegurando que não 

ocorra o desenvolvimento de microrganismos patogênicos e produtores de toxinas em seu 

período de prateleira (FELLOWS, 2006; GAVA; SILVA; FRIAS, 2008). 

 

 

5.7 ANALISE SENSORIAL 

 

Para o painel sensorial foram recrutadas 109 pessoas, sendo 52% (n=57) do sexo 

feminino e 48% (n=52) do sexo masculino, com faixa etária que variou de 18 a 65 anos. Destes, 

18% (n=20) possuem ensino fundamental completo, 53% (n=58) ensino médio completo e os 

demais (29%) possuem ensino superior completo (n=31).   

A faixa salarial que mais se apresentou em meio aos provadores convocados se encontra 

entre R$ 1.045 a 3.135 por mês, conforme disposto na Tabela 7. 
 

Tabela 7 - Percentual de provadores e sua renda em reais por mês (R$). 

Renda mensal Número de Provadores Percentual 

Menos de R$ 1.045 n=6 6% 

R$ 1.045-3.135 n=82 75% 

R$ 3.135-6.270 n=12 11% 

R$ 6.270-8.360  n=2 2% 

R$ 8.360-10.450,  n=5 5% 

Mais de R$ 10.450  n=2 2% 

Fonte: Autor (2022). 
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Antes da execução dos testes sensoriais foi solicitado aos provadores que assinassem um 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Figura 11). Os protocolos dos testes 

sensoriais foram previamente aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos 

(COEP) da Universidade Estadual Do Rio Grande do Sul conforme a resolução número 196/96 

do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 1996). 

 

Figura 11 - Método organizacional disposto aos provadores. 
 

 

Fonte: Autor (2022). 

 

Para cada avaliador foram servidos 50 mL de cada amostra na temperatura aproximada 

de 5 °C, em copos de plástico codificados com 3 números aleatórios e água mineral em 

temperatura ambiente para tomar entre as amostras, evitando interferências na análise (Figura 

11). 

 

 

5.7.1 Associação de palavras  

 

As 218 palavras citadas pelos entrevistados foram dimensionadas e categorizadas, afim 

de conhecer a percepção dos consumidores. A Tabela 8 demonstra a frequência da categoria 

dentro de cada dimensão das palavras citadas. 
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Tabela 8 - Dimensão, categoria e frequência de aparecimento de palavras e sensações entre os 

provadores. 

Dimensão 
Primeira palavra ao 

ouvir 

Frequência 

(%) 

Primeira sensação 

ao provar 

Frequência 

(%) 

Atitudes/ 

sentimentos 

Curiosidade 45,8 Curiosidade 0,9 

Sentimento positivo 

(Agradável e 

interessante) 

8,5 

Sentimento positivo 

(Surpresa, 

agradável, marcante, 

bebida refinada, 

compraria, 

satisfação, prazer, 

sensação de querer 

beber mais) 

20,0 

Sentimento negativo 

(Não agradável, algo 

azedo, negação, 

estranho) 

4,2 

Sentimento negativo 

(Um pouco 

desagradável) 

0,9 

Hedônico (Bom) 0,8 Hedônico (Gostei) 1,7 

Características 

Nutricionais 

Nutrição (Bom para a 

digestão) 
0,8 - - 

Sensorial 

Sabor (Refrescante, 

amargo, sabor de 

limão, sabor de chá 

mate, sabor marcante, 

gosto forte, acidez e 

adstringência) 

 

15,3 

Sabor (Refrescante, 

ácido, gaseificado, 

sabor de chá mate e 

sabor de limão) 

67,0 

Odor (cheiro de mel 

e de erva-mate) 
1,7 

Alimentos 

Bebidas (Refrigerante, 

bebida refrescante, 

cerveja, kombucha e 

chimarrão) 

19,5 
Bebidas (Lembra 

refrigerante, Cerveja 

artesanal) 

4,3 

Erva-mate 2,5 

Outros 
Outros (Levedura, 

impossível) 
2,5 

Inovação (Sabor 

novo, diferente, algo 

novo, nunca visto) 

3,5 

 

Fonte: Autor (2022). 
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Julgando como relevantes as palavras com frequência de citação superior a 10%, pode-se 

observar que de forma geral, antes de provarem as amostras os painelistas tiveram curiosidade 

sobre o produto, e esperavam sentir o sabor de limão, o sabor de chá mate, sabor amargo, dentre 

outros. Também relacionaram o produto a bebidas refrescantes, ácidas, gaseificadas, e 

alcóolicas com base em suas experiências e gostos particulares, estando entre elas o chimarrão, 

refrigerantes, cerveja, kombuchá e o próprio chá de erva-mate tostada.  

Com base na tabela, pode-se interpretar que após experimentarem o produto pela 

primeira vez, os provadores tiveram suas sensações diretamente relacionadas a identificação 

dos atributos sensoriais que estavam presentes na amostra, seguida de um sentimento positivo 

ao provar, associado a surpresa, agrado, a um produto marcante, a uma bebida refinada, a 

intenção de compra, satisfação, prazer e sensação de querer beber mais.  

Existem dois tipos de expectativas que podem ser descritos dentro da área da ciência e 

tecnologia de alimentos, sendo eles a expectativa sensorial (“sensory-based”), onde os 

consumidores acreditam que um produto possuirá certas características sensoriais, e a 

expectativa hedônica, pela qual os consumidores formam uma ideia do quanto irão gostar ou 

desgostar de um determinado produto antes de experimentá-lo (NORONHA, DELIZA e 

SILVA, 2005). 

De acordo com os resultados, apenas uma expectativa hedônica pode ser observada, 

devido à baixa frequência de atribuições hedônicas (0,8%), o que identifica que os provadores 

em geral não previram intensidades de sua aceitação para o produto. 

 

 

5.7.2 Teste de aceitação 

 

A média de aceitação global da escala hedônica (1-7) não apresentou diferença 

significativa (p >0,05) entre as amostras, sendo a bebida fermentada (AmF) a que obteve valores 

médios de 5,5, e para a que não foi fermentada (AmNF) a média entre os provadores foi de 5,6, 

ou seja, ambas as amostras ficaram entre “Gostei” e “Gostei Muito”.  

Nascimento (2013) avaliando por uma escala hedônica de 9 pontos uma bebida 

fermentada de erva-mate verde e tostada (médias de 6,30 e 6,44 respectivamente), também 

obteve aceitação positiva de forma global em suas amostras, ficando entre “Gostei 

ligeiramente” e “Gostei moderadamente”. 
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5.7.3 Check-all-that-apply 

 

Avaliando a relevância dos atributos pré-definidos e dispostos aos provadores com base 

na frequência de marcações superior a 10%, apenas o atributo “cor escura” não se mostrou 

relevante na caracterização das amostras, conforme mostrado na Tabela 9.  

Alguns atributos ficaram próximo ao percentual de 10%, como o atributo “adstringente”, 

“odor de limão” e a “turbidez”. Porém, mesmo que pouco significante, ainda pode-se 

correlacionar com o perfil das amostras. 

As atribuições mais identificadas entre as amostras foram a “cor dourada”, “refrescante”, 

“sabor de chá mate”, “espumoso”, “sabor adocicado” e “sabor de limão”, respectivamente. 

 

Tabela 9 - Contagem e percentual total de atributos selecionados pelos provadores. 

Atributos Contagem % 

cor dourada 169 78% 

cor clara 81 37% 

cor escura 14 6% 

turbidez 26 12% 

brilho 73 33% 

espumoso 100 46% 

odor adocicado 65 30% 

refrescante 148 68% 

sabor adocicado 95 44% 

sabor de chá mate 136 62% 

sabor residual 64 29% 

sabor de limão 92 42% 

sensação ácida na boca 82 38% 

odor de limão 26 12% 

sabor de fermentado 83 38% 

odor de fermentado 60 28% 

adstringente 23 11% 
 

Fonte: Autor (2022). 

 

O resultado do teste Q de Cochran demonstrado na Tabela 10, indicou que de acordo 

com os consumidores houve diferença significativa (p <0,05) entre as amostras apenas para os 
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atributos “sabor de fermentado”, “odor de fermentado” e “sabor de chá mate”, o que sugere que 

estes atributos possuem importância para o consumidor na percepção global do produto.  

Contudo, o resultado demonstra ainda a coerência discriminatória dos consumidores e 

a padronização na elaboração das bebidas, sendo que os provadores foram capazes de constatar 

indiferença entre os dois produtos para os dezesseis atributos restantes. Pode-se considerar 

ainda que os termos dispostos aos provadores estavam em concordância com os atributos 

percebidos pelos mesmos.  

O atributo “sabor de chá mate” teve maior frequência de seleção na amostra não 

fermentada (AmNF) do que na amostra fermentada (AmF), e os atributos “sabor de fermentado” 

e “odor de fermentado” sendo mais presentes, na que de fato passou pelo processo de 

fermentação (AmF). 

 

Tabela 10 - Comparação da frequência de seleção de cada amostra para cada atributo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a,b,c, letras diferentes indicam diferença significativa entre as amostras (p <0,05). 

Fonte: Autor (2022). 

Atributos AmNF AmF 

cor dourada 93a 76a 

cor clara 37 a 44 a 

cor escura 4 a 10  a 

turbidez 10 a 16 a 

brilho 35 a 38 a 

espumoso 45 a 55  a 

odor adocicado 35 a 30 a 

refrescante 79 a 69 a 

sabor adocicado 46 a 49 a 

sabor de chá mate 80 a 56 b 

sabor residual 31 a 33 a 

sabor de limão 48 a 44 a 

sensação ácida na boca 44 a 38 a 

odor de limão 11 a 15 a 

sabor de fermentado 22 b 61 a 

odor de fermentado 9b 51 a 

adstringente 15 a 8 a 
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De acordo com a Análise de Correspondência fornecido pelo teste Q de Cochran, é 

possível identificar (Gráfico 4) mais explicitamente quais os atributos que de fato têm impactos 

positivos e negativos significativos na aceitação média das duas amostras. Com isto, pode-se 

utilizar estes dados para direcionar a elaboração de uma amostra/produto ideal (ARES et al., 

2010). 

Acima do cosseno (Gráfico 4) estão os atributos que podem ser relacionados ao aumento 

da aceitação, e abaixo, relacionados a redução da aceitação. Atributos inferiores a linha vertical 

(senos), são menos relevantes de se considerar, respectivamente para o aumento ou redução da 

aceitação. 

Para os questionários CATA os atributos “odor de fermentado”, “sabor de fermentado”, 

“sabor adocicado”, “sabor de limão”, “espumoso”, “cor clara”, “cor dourada” e “refrescante’ 

tiveram efeito positivo na média da aceitação quando percebidos nas amostras, portanto, são 

necessários no produto em questão para se obter uma boa aceitação. 

 

Gráfico 2 - Relação dos atributos com a aceitação dos provadores. 

 

Fonte: Autor (2022). 

 

Com isto, pode-se dizer que para uma bebida neste perfil ter uma boa aceitação, deve 

estar persente os sabores e odores de fermentado, o sabor de limão, o sabor adocicado, a bebida 
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deve ter sua cor clara e dourada, assim como conter espuma e proporcionar uma sensação 

refrescante. 

O sabor de chá mate mostrou pouca influência na aceitação dos provadores. 

Ao avaliar os atributos que geram impacto negativo na média hedônica, aqueles que 

“não devem ter” no produto, verificou-se, que o maior impacto negativo na média hedônica dos 

produtos, resume-se ao atributo “sabor residual”, “sensação ácida na boca”, “odor adocicado” 

e o “brilho”. Os atributos “turbidez”, “adstringente” e “odor de limão” também apresentaram 

impactos negativos, embora com menor relevância (± 10%).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme o objetivado, foi possível elaborar uma bebida fermentada e uma não 

fermentada com características sensoriais similares, exceto pelos atributos da fermentação. Se 

obteve a mesma aceitação para ambas as bebidas elaboradas, ficando ambas entre “gostei” e 

“gostei muito”.  

Pôde-se identificar que os atributos relacionados ao produto fermentado foram 

correlacionados à amostra fermentada, e ficaram dentre os responsáveis pelo aumento da 

aceitação, e logo, são de interesse contemplar em uma bebida com este perfil, assim como a 

presença do sabor adocicado, de limão, da cor clara e dourada, da presença de espuma e da 

sensação refrescante. 

Apesar da maior relação do sabor de chá mate com a amostra que não passou pelo 

processo de fermentação, este atributo apresentou neutralidade para a aceitação de ambas as 

bebidas.  

Com isto, conclui-se que o chá mate oferece uma boa base para o desenvolvimento de 

uma bebida fermentada assim como para uma não fermentada, sendo importante a presença de 

atributos adicionais para o aumento da aceitação sensorial devido a associação destas 

características á bebidas cotidianas já apreciadas. 
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Apêndice 1. QUESTIONÁRIO APLICADO NA ANÁLISE SENSORIAL. 

 

 

 

Você está recebendo duas amostras, uma delas é uma bebida fermentada e 

gaseificada, elaborada com chá mate tostado e limão e a outra apenas não foi 

fermentada. 

Inicialmente, prove uma amostra de cada vez e indique o quanto você gostou dela 

utilizando a escala abaixo, para então marcar quais atributos você sente em cada uma. 

 

ATENÇÃO! Limpe bem o paladar com água entre as amostras. 

 

1 - Desgostei muitíssimo / 2 - Desgostei muito / 3 – Desgostei / 4 - Nem gostei, 
nem desgostei / 5 - Gostei / 6 - Gostei muito / 7 - Gostei muitíssimo 

 

Amostra 175: 

Aceitação global: _________ 

Quais atributos você sente nessa amostra (marque quantos achar necessário) 

(   ) cor dourada  (   ) cor clara   (   ) cor escura  (   ) turbidez   (   ) brilho  (   ) espumoso 

(   ) odor adocicado  (   ) refrescante   (   ) sabor adocicado    (   ) sabor de chá mate 

(   ) sabor residual  (   ) sabor de limão  (   ) sensação ácida na boca  (   ) odor de limão 

(   ) sabor de “fermentado”  (   ) odor de “fermentado”   (   ) adstringente 

 

Amostra 581: 

Aceitação global: _________ 

Quais atributos você sente nessa amostra (marque quantos achar necessário) 

(   ) cor dourada  (   ) cor clara   (   ) cor escura  (   ) turbidez   (   ) brilho  (   ) espumoso 

(   ) odor adocicado  (   ) refrescante   (   ) sabor adocicado    (   ) sabor de chá mate 

(   ) sabor residual  (   ) sabor de limão  (   ) sensação ácida na boca  (   ) odor de limão 

            (   ) sabor de “fermentado”  (   ) odor de “fermentado”   (   ) adstringente 
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Quando falamos que você iria provar chá mate fermentado, qual a primeira palavra 

veio a sua cabeça? 

 

 

Quando você provou a primeira amostra da bebida, descreva em poucas palavras, qual 

a primeira sensação você sentiu? 

 

__________________________________________________ 

 

Finalmente, um pouco sobre você: 

 Qual seu gênero 

(    ) Masculino   (    ) Feminino    (    ) Prefiro não dizer 
 

 Qual sua idade? ___________ 

 

 Qual sua escolaridade? 

(    ) Ensino Fundamental incompleto      (    ) Ensino Fundamental Completo 
(    ) Ensino Médio Completo                     (    ) Ensino Superior Completo 
 

 
Qual sua faixa salarial 

(    ) Menos de R$ 1.045,00                       (    ) Entre R$1.045,00 e R$3.135,00 
(    ) Entre R$3.135,00 e R$6.270,00        (    ) Entre R$6.270,00 e R$8.360,00 
(    ) Entre R$8.360,00 e R$10.450,00      (    ) Mais que R$10.450,00 
 
 
 

Muito obrigado pela colaboração! 
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Anexo 1. Laudo analítico – Análise de teor alcóolico. 
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