
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ 

CAMPUS CAMPO MOURÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM TECNOLOGIA 

DE ALIMENTOS 
 

 

 

TATIANE FRANCIELLI VIEIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DE ERVA-MATE PARA CHIMARRÃO (Ilex paraguariensis St. Hil.) 

POR MÉTODOS INSTRUMENTAIS E QUIMIOMETRIA 

 

 

 

DISSERTAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPO MOURÃO 

2018 



 

TATIANE FRANCIELLI VIEIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DE ERVA-MATE PARA CHIMARRÃO (Ilex paraguariensis St. Hil.) 

POR MÉTODOS INSTRUMENTAIS E QUIMIOMETRIA 

 

 

 

DISSERTAÇÃO 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de 
Pós-Graduação em Tecnologia de 
Alimentos da Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná como requisito parcial 
para obtenção do título de Mestre em 
Tecnologia de Alimentos. 
 
Orientador: Prof. Dr. Evandro Bona 
Coorientador: Prof. Dr. Acácio Antonio 
Ferreira Zielinski 
 

 

 

 

 

CAMPO MOURÃO 

2018 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação 
 

 

V658a 
 

Vieira, Tatiane Francielli 

Avaliação de erva-mate para chimarrão (Ilex paraguariensis St. Hil.) 
por métodos instrumentais e quimiometria / Tatiane Francielli Vieira – 
2018. 

96 f.: il.; 30 cm. 
 
Orientador: Prof. Dr. Evandro Bona  
Coorientador: Prof. Dr. Acácio Antonio Ferreira Zielinski 
Dissertação (Mestrado) – Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná. Programa de Pós-Graduação em Tecnologia de Alimentos. 
Campo Mourão, 2018. 

Inclui bibliografias. 
 
1. Erva-mate. 2. Autenticação 3. Alimentos – Dissertações. I.Bona, 

Evandro, orient. II. Zielinski, Acácio Antonio Ferreira III. Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná. Programa de Pós-Graduação em 
Tecnologia de Alimentos. IV. Título. 

 
                                    CDD: 664 
 

Biblioteca Câmpus Medianeira 
 Fernanda Cristina Gazolla Bem dos Santos CRB 9/1735 

 

 

 

 



 

Ministério da Educação 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

Programa de Pós-Graduação em Tecnologia de Alimentos 
 

 
  
 

TERMO DE APROVAÇÃO 
 
 
 
 

 
AVALIAÇÃO DE ERVA-MATE PARA CHIMARRÃO (Ilex paraguariensis St. Hil.) POR MÉTODOS 

INSTRUMENTAIS E QUIMIOMETRIA 
 
 

 Por  
 
 

TATIANE FRANCIELLI VIEIRA 
 
 
 

Essa dissertação foi apresentada às quatorze horas, do dia vinte e seis de fevereiro de dois mil e dezoito, como 

requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Tecnologia de Alimentos, Linha de Pesquisa Ciência e 

Tecnologia de Produtos Alimentícios, no Programa de Pós-Graduação em Tecnologia de Alimentos - PPGTA, da 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná. A candidata foi arguida pela Banca Examinadora composta pelos 

professores abaixo assinados. Após deliberação, a Banca Examinadora considerou o trabalho APROVADO. 

 
 

_______________________  
Prof. Dr. Evandro Bona (Orientador – PPGTA) 

 
 

 
 

_____________________  
Prof. Dr. Bogdan Demczuk Junior (Membro Interno – UTFPR) 

 
 
 
 

______________________  
Prof. Dr. Mario Henrique Montazzolli Killner (Membro Externo – UEL) 

 
 
 
 

* A via original com as assinaturas encontra-se na secretaria do programa. 
 
 

 



AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço primeiramente a Deus, pela vida, por sempre me conceder saúde e 

fé, sendo minha luz durante essa jornada.  

Ao orientador Prof. Dr. Evandro Bona, pela oportunidade de realizar este 

trabalho, pela valiosa orientação durante a realização dessa Dissertação, paciência 

e confiança em mim depositada. 

Aos meus pais, Sônia Maria Vieira e Natal Vieira, minha eterna gratidão, por 

todo incentivo, carinho e pelas palavras por vezes confortantes que me fizeram ter 

esperança, me mostrando sempre o melhor caminho a ser seguido. 

À minha tia Sandra Garcia Neves, que não me negou auxílio quando precisei 

e comemorou comigo desde o início dessa jornada cada uma das minhas 

conquistas, até que esta se realizasse, seu exemplo mais uma vez foi essencial. 

Ao meu namorado Mário Landi Neto, por acreditar em mim, pela paciência, 

por estar ao meu lado em momentos de alegria e tristeza, pelo amor, carinho e 

atenção que dedicou a mim, por cada mimo que me proporcionou em horas e mais 

horas de estudos, deixando-os menos tediosos. 

À minha amiga Luiza, por todos os momentos que compartilhamos durante 

esta caminhada, sem sua amizade, sem dúvidas, se tornaria mais difícil chegar até 

aqui. 

Ao meu irmão Richard Gustavo Vieira, às minhas amigas Camila B., Gabriele, 

Rafaela, Camila N. e toda minha família pelo apoio sempre. 

Aos professores do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia de 

Alimentos, por todo ensinamento. 

Aos meus amigos de classe Gustavo, por todo auxílio, Thaysa, Priscila e 

Valquiria, que me acrescentaram alegria nessa jornada e tornaram-se especiais. 

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal em Nível Superior (CAPES), 

pela concessão da bolsa de mestrado. 

Aos professores Dr. Acácio Antonio Ferreira Zielinski, Dr. Paulo Henrique 

Março, Dr. Bogdan Demczuk Junior e Dr. Mario Henrique Montazzolli Killner, por se 

disponibilizarem em auxiliar no enriquecimento deste estudo. 

 

 



RESUMO 

 

VIEIRA, Tatiane Francielli. Avaliação de erva-mate para chimarrão (Ilex paraguariensis 

St. Hil.) por métodos instrumentais e quimiometria. 2018. 97 f. Dissertação de Mestrado 

– Programa de Pós-Graduação em Tecnologia de Alimentos, Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná. Campo Mourão, 2018. 

 

As práticas de cultivo e etapas de colheita e pós-colheita da erva-mate são 

conduzidas por diferentes métodos dependendo da região, fatores que, assim como 

tipos de ervais (nativos ou reflorestados) e variabilidade genética e ambiental 

influenciam em sua qualidade e composição química final. Desta forma, considera-

se importante verificar sua autenticidade, o que requer o uso de métodos analíticos 

rápidos, eficazes e confiáveis. Assim, o objetivo do trabalho foi avaliar amostras de 

erva-mate para chimarrão, provenientes dos estados de Paraná, Santa Catarina e 

Rio Grande do Sul, a fim de discriminá-las quanto à presença de açúcar e origem 

geográfica, explorando métodos instrumentais rápidos combinados com análises 

quimiométricas. Para isto, técnicas de colorimetria, nariz eletrônico, espectroscopia 

visível e de infravermelho próximo (NIR) foram utilizadas em conjunto com métodos 

quimiométricos exploratórios e de classificação. Além disso, dados de composição 

obtidos por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (HPLC) e dados de compostos 

fitoquímicos e atividade antioxidante in vitro, coletados em um trabalho anterior, 

também foram utilizados. Na análise exploratória multitabela (ComDim) foram 

necessárias cinco dimensões comuns para representar 97% da variância contida 

nas tabelas avaliadas. As análises de colorimetria e espectroscopia visível indicaram 

que, possivelmente, as amostras de erva-mate adquiridas de Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul consistem de misturas com a erva-mate produzida no Paraná. A 

análise de compostos orgânicos voláteis por nariz eletrônico evidenciou que as 

amostras do Paraná mostraram-se mais ricas nos compostos voláteis detectáveis 

pelos sensores. A análise multitabelas ComDim foi capaz de discriminar amostras 

contendo açúcar na segunda dimensão comum, a qual apresenta uma elevada 

contribuição dos espectros NIR. Entretanto, o ComDim, não discriminou 

geograficamente as amostras, o que pode ter decorrido pela possível mistura de 

ervas de diferentes estados. A partir dos resultados obtidos pelo ComDim, foi 

observado que os espectros NIR apresentavam a melhor capacidade de 



discriminação das amostras. Assim, foram desenvolvidos modelos PLS-DA para 

classificar as ervas-mate quanto à presença de açúcar e origem geográfica. O PLS-

DA também classificou assertivamente as amostras com relação à presença de 

açúcar com sensibilidade e especificidade iguais a 100%. O PLS-DA foi capaz de 

discriminar parcialmente as amostras por origem geográfica com valores médios de 

76,67% para sensibilidade e de 80,84% para especificidade. Porém, os espectros 

NIR permitiram uma classificação melhor em comparação aos modelos obtidos para 

dados de composição química para classificação por origem geográfica, os quais 

apresentaram sensibilidade e especificidade médias iguais a 57,78% e 88,81%, 

respectivamente. O emprego de técnicas rápidas, sobretudo da espectroscopia de 

infravermelho próximo, combinada com os métodos quimiométricos abordados 

possibilitou a discriminação das amostras de erva-mate especialmente por presença 

de açúcar, sendo que, para tal finalidade, apresentou vantagens sobre as técnicas 

HPLC e de análise de compostos fitoquímicos e atividade antioxidante in vitro, por 

ser mais rápida, não destrutiva e não gerar resíduos químicos.  

 

Palavras-chave: Química Verde; Autenticação; PLS-DA; ComDim. 

  



ABSTRACT 

 

VIEIRA, Tatiane F. Evaluation of yerba mate for chimarrão (Ilex paraguariensis St. Hil.) 

by instrumental methods and chemometrics. 2018. 97 f. Dissertação de Mestrado – 

Programa de Pós-Graduação em Tecnologia de Alimentos, Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná. Campo Mourão, 2018. 

 

The cultivation practices and harvesting and post-harvest steps of yerba mate are 

conducted by different methods depending on the region, factors that, as well as 

types of herbs (native or reforested) and genetic and environmental variability, 

influence in their quality and final chemical composition. In this way, it is considered 

important to verify its authenticity, which requires the use of fast, efficient and reliable 

analytical methods. Thus, the objective of the study was to evaluate yerba mate 

samples for chimarrão, acquired from the Paraná, Santa Catarina and Rio Grande do 

Sul states, in order to discriminate them regarding the sugar content and the 

geographic origin, exploring rapid instrumental methods combined with chemometric 

analyzes. For this, colorimetry, electronic nose, visible and near infrared 

spectroscopy (NIR) techniques were used in conjunction with chemometrics 

exploratory and classification methods. In addition, composition data obtained by 

High Performance Liquid Chromatography (HPLC) and data of phytochemical 

compounds and antioxidant activity in vitro, collected in a previous work, were also 

used. In the multiblock exploratory analysis (ComDim) five common dimensions were 

required to represent 97% of the variance contained in the tables evaluated. The 

colorimetry and visible spectroscopy analyzes indicated that possibly the yerba mate 

samples obtained from Santa Catarina and Rio Grande do Sul consist of mixtures 

with the yerba mate produced in Paraná. The analysis of volatile organic compounds 

by electronic nose evidenced that the samples of Paraná were shown to be richer in 

the volatile compounds detectable by the sensors. The ComDim multiblock analysis 

was able to discriminate samples containing sugar in the second common dimension, 

which presents a high contribution of the NIR spectra. However, ComDim did not 

discriminate the samples geographically, which may have resulted from a possible 

mixture of different states herbs. From the results obtained by the ComDim it was 

observed that the NIR spectra presented the best discrimination capacity of the 

samples. Thus, PLS-DA models were developed to classify herbs mate how much 



the presence of sugar and geographical origin. The PLS-DA also assertively 

classified the samples in relation to the presence of sugar with sensitivity and 

specificity equal to 100%. PLS-DA was able to discriminate partially the samples by 

geographic origin with mean values of 76.67% for sensitivity and 80.84% for 

specificity. However, the NIR spectra provided a better classification compared to the 

models obtained for chemical composition data for classification by geographic 

origin, which presented average sensitivity and specificity equal to 57.78% and 

88.81%, respectively. The employment of rapid techniques, especially the near-

infrared spectroscopy, combined with the chemometric methods allowed the 

discrimination of the yerba mate samples, especially by presence sugar, and for this 

purpose, presented advantages over HPLC techniques and analysis of 

phytochemical compounds and antioxidant activity in vitro, for being faster, non-

destructive and does not generate chemical residues. 

 

Keywords: Green Chemistry; Authentication; PLS-DA; ComDim. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A erva-mate (Ilex paraguariensis) é uma árvore nativa da América do Sul, 

produzida e consumida principalmente em países como Brasil, Argentina, Paraguai e 

Uruguai (HECK; DE MEJIA, 2007), especialmente por seus benefícios a saúde e 

hábitos culturais (GODOY et al., 2013). Seus extratos verdes, não torrados são 

constituídos por alcalóides purínicos (metilxantinas), flavonóides, vitaminas como A, 

complexo B, C e E, taninos, saponinas triterpênicas derivadas de ácido ursólico ou 

metasaponinas e, sobretudo, são ricos em ácidos clorogênicos e seus derivados 

(BRACESCO et al., 2011). 

Práticas de cultivo e etapas de colheita e pós-colheita da erva-mate são 

conduzidas por diferentes métodos dependendo da região (HECK; DE MEJIA, 

2007), fatores que, assim como tipos de ervais (nativos ou reflorestados), fazem com 

que a erva-mate apresente variações em sua qualidade e no conjunto de suas 

características, principalmente físico-químicas (CANTERLE et al., 2005). 

Para obter a autenticação de produtos alimentares são necessários 

procedimentos capazes de verificar se o produto corresponde às declarações do 

rótulo e encontra-se em conformidade com as disposições das leis e regulamentos 

aplicáveis e que incluam análise de ingredientes, determinação de origem geográfica 

e análise de tecnologia de produção (DANEZIS et al., 2016; ABBAS et al., 2018).  

O uso de indicações geográficas permite aos produtores obter o 

reconhecimento do mercado agregando, na maioria das vezes, valor ao produto 

(LUYKX; RUTH, 2008). Além disto, o consumidor, localizado na fase final da cadeia 

de segurança alimentar, deseja obter informações sobre o produto consumido 

(DOĞU; ŞİRELİ, 2016). 

Fraudes em alimentos podem ocorrer por uma variedade de razões, mas na 

maioria das vezes estão ligadas ao lucro financeiro obtido por adulteração a fim de 

melhorar a qualidade aparente dos produtos, imitar uma marca estabelecida, reduzir 

custos de fabricação ou aumentar a vida útil (ABBAS et al., 2018). Portanto, a 

autenticidade dos alimentos deve ser confirmada para manter a qualidade e a 

satisfação do consumidor, além do que, adulterações podem representar sérios 

riscos para a saúde (LOHUMI et al., 2015). 

A complexidade de um sistema alimentar torna sua análise igualmente 

complexa devido às características físico-químicas e biológicas das matérias-primas, 
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a existência potencial de microrganismos, diferentes contaminantes e aditivos e 

ainda as técnicas de processamento empregadas (JIANG et al., 2014). Por estas 

razões, o uso de métodos analíticos rápidos, eficazes e confiáveis faz-se necessário 

para verificar a autenticidade e a rastreabilidade de um produto e, representa uma 

ferramenta valiosa e insubstituível para que um controle de qualidade seja 

estabelecido sobre os produtos alimentares em circulação no mercado (ABBAS et 

al., 2018).  

A análise de alimentos constitui uma tarefa desafiadora, que comumente 

aborda além de métodos analíticos sofisticados a análise de dados multivariados 

(OLIVERI; DOWNEY, 2012). 

Algumas técnicas, tais como a de espectroscopia de infravermelho próximo, 

possibilitam analisar quantidades relativamente pequenas de amostras sólidas ou 

líquidas com base em medidas diretas de forma não destrutiva, com mínimo ou 

nenhum preparo de amostra, reduzindo assim o uso de solventes e reagentes, bem 

como o tempo de análise e permitindo a determinação simultânea de várias 

propriedades na amostra (ARMENTA; GARRIGUES; GUARDIA, 2008; BORRÀS et 

al., 2015). 

O uso de técnicas e metodologias da química que reduzem ou eliminam o uso 

ou a geração de produtos, subprodutos, solventes, reagentes, etc. que são 

perigosos para a saúde humana ou para o meio ambiente é denominado Química 

Verde (ARMENTA; GARRIGUES; GUARDIA, 2008). 

Com base no conhecimento da importância da autenticidade de alimentos e 

das possíveis variações na qualidade de erva-mate dependendo da região de 

origem, o objetivo deste trabalho é avaliar amostras comerciais de erva-mate (Ilex 

paraguariensis St. Hil.) adquiridas nos estados Paraná, Santa Catarina e Rio Grande 

do Sul a fim de discriminá-las quanto à presença de açúcar e sua origem geográfica, 

explorando métodos instrumentais combinados com análises quimiométricas. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Avaliar amostras comerciais de erva-mate (Ilex paraguariensis St. Hil.) 

adquiridas nos estados Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul a fim de 

discriminá-las quanto à presença de açúcar e sua origem geográfica explorando 

métodos instrumentais combinados com análises quimiométricas.  

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Realizar análise colorimétrica das amostras; 

 Obter espectros das amostras nas regiões visível e do infravermelho próximo; 

 Realizar análise dos compostos voláteis nas amostras através de um nariz 

eletrônico portátil labmade; 

 Definir pré-tratamentos mais adequados para análise de cada conjunto de 

dados; 

 Aplicar a análise multitabelas ComDim nos dados obtidos dos diferentes 

métodos analíticos empregados, incluindo ainda dados obtidos por 

cromatografia líquida de alta eficiência e dados de compostos fitoquímicos e 

atividade antioxidante in vitro;  

 Identificar qual método analítico fornece os dados com maior capacidade de 

discriminação das amostras e a partir destes construir modelos multivariados 

PLS-DA para classificar as ervas-mate quanto à presença de açúcar e origem 

geográfica; 

 Comparar os resultados obtidos através do emprego de metodologias rápidas 

com resultados obtidos através da metodologia de referência usando 

cromatografia líquida de alta eficiência e dados de compostos fitoquímicos e 

atividade antioxidante in vitro. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Erva-mate 

 

De acordo com a legislação brasileira, define-se como erva-mate 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 (BRASIL, 2005). 

Ilex paraguariensis, da família Aquifoliaceae, é uma árvore nativa da América 

do Sul, produzida e consumida principalmente em países como Brasil (Mato Grosso 

do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina, 

São Paulo), Argentina (Corrientes, Misiones), Paraguai (Alto Paraná, Amambay, 

Caaguazu, Canendiyu, Centro, Guaira, Itapua, Misiones, San Pedro) e Uruguai 

(HECK; DE MEJIA, 2007). 

As práticas de cultivo e as etapas de colheita e pós-colheita da erva-mate, 

são conduzidas por diferentes métodos dependendo da região (HECK; DE MEJIA, 

2007). Devido a estes fatores e também aos tipos de ervais (nativos ou 

reflorestados), a erva-mate apresenta variações em sua qualidade e no conjunto de 

suas características, principalmente físico-químicas (CANTERLE et al., 2005). Além 

disto, a idade da árvore de erva-mate também influencia os níveis de concentração 

de vários compostos (MARCELO et al., 2014b). 

O processamento industrial de erva-mate consiste nas seguintes etapas: a) 

colheita de folhas verdes e pequenas hastes (mate verde), b) torrefação ou sapeco 

(exposição ao fogo direto onde se perdem 25 g de água/100 g de sólidos), c) 

secagem (exposição a uma corrente de ar quente até umidade de 3 g de água/100 g 

de sólidos), d) moagem, e) envelhecimento (armazenamento em condições 

controladas de temperatura, umidade e circulação de ar durante 30-60 dias) e f) 

embalagem (BASTOS et al., 2006; ANESINI et al., 2012). 

O produto comercial denominado mate ou erva-mate é utilizado na 

preparação de mate ou “chimarrão” (bebida quente), "tererê" (chá gelado) e uma 

infusão de chá mate. As infusões quentes e frias são preparadas especialmente a 

partir das folhas do mate e dos ramos menores (<10 mm de diâmetro), e são 

tradicionalmente conhecidos como estimulantes tônicos e bebidas digestivas 

(PAGLIOSA et al., 2010; GERKE et al., 2017). Estas bebidas não alcoólicas são 
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consumidas socialmente tal como o café, principalmente pelo seu teor de cafeína 

(BURRIS et al., 2012).  

A erva-mate pode ser comercializada também em sachês de chá individuais 

(1-2 g) ou vendida pronta para beber em garrafas ou copos, além do concentrado 

em pó para uso como ingrediente em alimentos ou como suplemento dietético 

(KAEZER et al., 2012). 

Além das preparações tradicionais supracitadas, a erva-mate tem sido 

cultivada para ser utilizada nas indústrias cosmética, farmacêutica e alimentar 

(BERTÉ et al., 2011; MARCELO et al., 2014).  

Diversos são os benefícios à saúde relatados na literatura aos quais a 

ingestão de bebidas de erva-mate estão relacionados, incluindo capacidade 

antioxidante (HECK; DE MEJIA, 2007; BRACESCO et al., 2011; BURRIS et al., 

2012; ANESINI et al., 2012; GEROLIS et al., 2017), hipocolesterolêmico, 

hepatoprotetor (HECK; DE MEJIA, 2007; KAEZER et al., 2012), estimulante do 

sistema nervoso central, diurético (HECK; DE MEJIA, 2007; BURRIS et al., 2012; 

ANESINI et al., 2012), efeitos benéficos sobre o sistema cardiovascular (HECK; DE 

MEJIA, 2007; BOJIĆ et al., 2013), controle de obesidade, devido propriedades de 

redução de lipídios e de redução de peso (HECK; DE MEJIA, 2007; BURRIS et al., 

2012, BRACESCO et al., 2011; ANESINI et al., 2012; BOJIĆ et al., 2013), anti-

carcinogênicos (HECK; DE MEJIA, 2007; BURRIS et al., 2012; GEROLIS et al., 

2017), propriedades de vasodilatação (BRACESCO et al., 2011; BURRIS et al., 

2012), efeitos anti-mutagênicos, anti-inflamatório (GEROLIS et al., 2017; 

BRACESCO et al., 2011), anti-glicação, imuno-modulador (BRACESCO et al., 2011), 

antidiabético, antifúngico, antimicrobiano (BERTÉ et al., 2011; BURRIS et al., 2012) 

e anti-estrogênico (GEROLIS et al., 2017). 

Ainda que modelos in vitro e animais tenham indicado alguns benefícios do 

consumo de erva-mate, há uma crescente preocupação com o fato de que alguns 

estudos epidemiológicos têm relatado uma associação entre o consumo de erva-

mate e um risco aumentado de desenvolver alguns tipos de câncer, tais como o 

câncer orofaríngeo, esofágico, laríngeo, bexiga e renal. Contudo, dados existentes 

sobre a mutagenicidade e a antimutagenicidade das bebidas de erva-mate são 

limitados e ensaios in vitro convencionais são controversos (HECK; DE MEJIA, 

2007; KAEZER et al., 2012; BURRIS et al., 2012). 
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De acordo com Bracesco et al. (2011), o efeito cancerígeno pode estar 

relacionado com a temperatura da infusão e não com a própria bebida, e fatores de 

confusão tais como o tabagismo intenso, a desnutrição e o consumo concomitante 

de álcool, dificultam a descoberta de uma resposta clara a estas questões. Ao 

mesmo tempo, níveis elevados de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos 

carcinogênicos, produzidos durante a secagem das folhas utilizando lenha, foram 

encontrados em bebidas de mate podendo ser motivo de preocupação. 

As xantinas encontradas em mate incluem teofilina (1,3-dimetilxantina), 

teobromina (3,7-dimetilxantina) e cafeína (1,3,7-trimetilxantina) (HECK; DE MEJIA, 

2007; BURRIS et al., 2012; MÁRQUEZ et al., 2013), e dão a erva-mate seu sabor 

característico amargo e efeitos estimulantes (BURRIS et al., 2012). As folhas desta 

planta contêm entre 1-1,5% de cafeína e 7-11% de tanino semelhante a outras 

bebidas, como chá ou café (COZZOLINO; RESTAINO; FASSIO, 2010).  

O conteúdo de metilxantinas tem sido associado à origem, variabilidade 

genética e ambiental, tempo de colheita e modo de processamento. Além disto, 

diferenças no conteúdo da cafeína e da teobromina podem ocorrer entre variedades 

e progênies (CARDOZO JR. et al., 2007).  

Os polifenóis presentes na erva-mate incluem ácido cafeico, derivados de 

cafeoilquínicos, ácido cafeoilquínico, ácido clorogênico, ácido feruloilquinico, 

kaempferol, quercetina, ácido quínico e rutina, os quais contribuem para a atividade 

antimicrobiana contra patógenos transmitidos pelos alimentos (BURRIS et al., 2012). 

De acordo com Heck e de Mejia (2007) os derivados cafeoilquínicos, ácido cafeico, 

ácido clorogênico, ácido 3,4-dicafeoilquínico, ácido 3,5-dicafeoilquínico e ácido 4,5-

dicafeoilquínico são os constituintes primários que explicam a capacidade 

antioxidante do chá mate. 

As saponinas são compostos amargos, altamente solúveis em água que 

desempenham papel no sabor distinto do chá mate e, além disso, tem 

proporcionado efeitos anti-inflamatórios e hipocolesterolêmicos (HECK; DE MEJIA, 

2007).  

A erva-mate contém também altas concentrações de compostos inorgânicos. 

Os minerais alumínio, cromo, cobre, ferro, manganês, níquel, potássio e zinco são 

de maior interesse devido à sua importância no metabolismo e desenvolvimento 

humano (HECK; DE MEJIA, 2007). As concentrações de elementos na erva-mate e 

a disponibilidade de macronutrientes (K, Ca, Mg, P) e micronutrientes (Cu, Fe, Mn, 
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Mo, Ni, Zn) são influenciadas por forma de cultivo, tipo de solo e respectivo pH, e 

condições climáticas, dependendo então da precipitação e temperatura (MARCELO 

et al., 2014a). 

Diversos estudos têm abordado o uso de diferentes métodos de análise para 

determinar a composição química e identificar a origem geográfica de erva-mate. 

Dentre estes, estudos sobre a aplicação da espectroscopia no infravermelho 

próximo combinado com uso da quimiometria vêm sendo relatados. 

Frizon e colaboradores (2015) combinaram a espectroscopia na região do 

infravermelho próximo com ferramentas da análise multivariada para discriminar 

amostras de erva-mate de três diferentes regiões do Paraná e também para a 

determinação de compostos fenólicos totais destas amostras, através do 

desenvolvimento de modelos multivariados para prever estes compostos. 

Outros trabalhos, como de Cozzolino et al. (2010) e Marcelo et al. (2014b), 

empregam metodologias similares, utilizando métodos supervisionados e não 

supervisionados de análise multivariada de espectros de reflectância obtidos na 

região do infravermelho próximo para classificar erva-mate de três e quatro países 

de origem, respectivamente. 

Entretanto, não foram encontrados estudos com amostras comerciais 

provenientes dos três estados da região Sul do Brasil. Além disso, o presente estudo 

apresenta o diferencial de combinar os dados provenientes de diferentes métodos 

analíticos através de uma análise multivariada multitabela. 

 

3.2 Espectroscopia no Infravermelho Próximo 

 

A descoberta da energia no infravermelho próximo (Near Infrared – NIR) é 

atribuída a Willian Herschel em 1800, que estudou o efeito de aquecimento no 

espectro da radiação solar (BURNS; CIURCZAK, 2007). 

A espectroscopia no infravermelho próximo é um tipo de espectroscopia 

vibracional que emprega energia de fótons na faixa de energia de 2,65x10-19 a 

7,96x10-20 J, que corresponde à faixa de comprimento de onda de 750 a 2.500 nm 

(13.300 a 4.000 cm-1) (PASQUINI, 2003), faixa adjacente ao infravermelho médio 

(Mid Infrared – MIR) que se estende até a região visível (SKOOG; HOLLER; 

NIEMAN, 2002; BURNS; CIURCZAK, 2009). 
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Um dos objetivos da espectroscopia NIR é investigar uma amostra a fim de 

adquirir informações qualitativas e/ou quantitativas provenientes da interação de 

ondas eletromagnéticas do infravermelho próximo com seus constituintes. O 

espectro NIR é originário da transferência da energia de radiação para energia 

mecânica associada ao movimento de átomos mantidos em conjunto por ligações 

químicas em uma molécula (PASQUINI, 2003). Entretanto, os espectros da 

absorção no NIR são mais úteis para análises quantitativas e menos úteis para 

identificação de compostos (SKOOG; HOLLER; NIEMAN, 2002). 

As bandas na região NIR são sobretons e bandas de combinação de 

vibrações fundamentais (BLANCO; VILLARROYA, 2002; BURNS; CIURCZAK, 

2007). Estas vibrações fundamentais incluem os modos de estiramento e de 

deformações angulares (SKOOG; HOLLER; NIEMAN, 2002). 

Os sobretons são produzidos por transições de energia entre estados 

vibratórios não contíguos (primeiro e segundo sobretom, respectivamente) em, 

aproximadamente, múltiplos da frequência vibracional fundamental. Estes são muito 

menos prováveis do que as transições fundamentais, e em consequência, as bandas 

são muito mais fracas (BLANCO; VILLARROYA, 2002). A banda para o primeiro 

sobretom é de 10 a 100 vezes mais fraca do que a frequência fundamental, 

dependendo da ligação particular (BLANCO; VILLARROYA, 2002; BURNS; 

CIURCZAK, 2007). 

As bandas de combinação surgem pela interação de duas ou mais vibrações 

ocorrendo simultaneamente e sua frequência é simplesmente a soma dos múltiplos 

das frequências fundamentais relevantes (OSBORNE, 2006).  

A existência de bandas de combinação dá origem a um espectro NIR com 

bandas fortemente sobrepostas (COZZOLINO, 2009; ABBAS; DARDENNE; 

BAETEN, 2012). Esta sobreposição diminui fortemente a seletividade estrutural para 

os espectros nesta região, em comparação com os análogos Raman e MIR, 

especialmente para fins de interpretação. Contudo, devido às probabilidades de 

transição mais baixas, e as intensidades das bandas de absorção diminuírem 

sucessivamente para a região visível, é permitido um ajuste da espessura da 

amostra (de milímetros até centímetros), dependendo da classificação do sobretom 

(BURNS; CIURCZAK, 2007). 

A informação química do NIR ocorre em uma região do espectro 

eletromagnético onde os comprimentos de onda da luz coincidem com os tamanhos 
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de partículas encontradas em muitos sistemas alimentares e, portanto, dão origem a 

fenômenos fortes de dispersão de luz, que pode ser transformada em informações 

qualitativas ou quantitativas sobre a matriz física de alimentos (BERG; CHRISTIAN; 

SØRENSEN, 2013). 

É possível afirmar, que a região NIR transmite bem a luz e, 

consequentemente, sua absorção é fraca (OSBORNE, 2006; OZAKI, 2012; 

CZARNECKI et al., 2015). Essa fraca natureza das absorções NIR é, entretanto, 

uma vantagem analítica, já que admite a análise direta de matrizes fortemente 

absorventes, altamente dispersivas, como suspensões, pastas e pós (METROHM 

NIR Systems, 2013). 

Para que uma molécula absorva na região do NIR é necessário que uma 

determinada frequência da radiação forneça exatamente a energia entre dois níveis 

de vibração ou de seus sobretons ou combinações de duas ou mais vibrações. 

Assim, a energia pode ser absorvida pela molécula e produzir excitação para um 

nível de energia vibracional mais alto. Isto ocasiona uma resposta seletiva do 

sistema molecular à radiação incidente e implica que, em um determinado intervalo 

de onda, algumas frequências serão absorvidas, outras não, enquanto algumas 

serão parcialmente absorvidas (PASQUINI, 2003). 

Entretanto, para ativar uma vibração, é necessário ainda que o campo elétrico 

oscilante da onda eletromagnética (luz) interaja com a molécula (PASQUINI, 2003). 

Isto ocorre apenas quando a molécula sofre uma variação no momento de dipolo 

como consequência do movimento vibracional ou rotacional (SKOOG; HOLLER; 

NIEMAN, 2002). 

A espectroscopia NIR exige também uma grande anarmonicidade mecânica 

da ligação molecular (BURNS; CIURCZAK, 2007). Para bandas de combinação 

permitidas pela anarmonicidade, é necessário que apenas uma das vibrações de 

combinação esteja causando a mudança de dipolo. Tal característica pode causar 

algumas vibrações que podem ser observadas no espectro NIR (PASQUINI, 2003). 

A intensidade de uma determinada banda de absorção está associada à 

magnitude da mudança de dipolo durante o deslocamento de átomos em uma 

vibração e com seu grau de anarmonicidade. Ligações que envolvem o átomo de 

hidrogênio e algum outro elemento mais pesado, como oxigênio, carbono, nitrogênio 

e enxofre (O-H, C-H, N-H e S-H) apresentam ambos os fenômenos em grande 

intensidade (PASQUINI, 2003). 
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Bandas atribuídas aos grupos funcionais supracitados, consequentemente, 

dominam os espectros NIR (CZARNECKI et al., 2015). Estes grupos, por sua vez, 

são encontrados nas quatro principais classes de substâncias da biologia: lipídios, 

proteínas, carboidratos e água (BERG; CHRISTIAN; SØRENSEN, 2013).  

Podem ser observadas, ainda, absorções decorrentes do segundo, terceiro e 

quarto sobretom de uma vibração de estiramento C=O como nos comprimentos de 

onda de 1143 nm, 1450 nm, 1900 nm, 1920 nm, 1950 nm, 2030 nm, 2140 nm, 2180 

nm e 2200 nm. Ligações duplas terminais possuem uma banda de combinação em 

aproximadamente 2110 nm e uma banda de primeiro sobretom em 1620 nm 

(BURNS; CIURCZAK, 2007). 

A instrumentação para a região NIR é semelhante à usada para a 

espectroscopia de absorção ultravioleta/visível (SKOOG; HOLLER; NIEMAN, 2002). 

Um espectrofotômetro NIR é constituído de uma fonte de radiação, acessórios de 

amostragem, seletores de comprimento de onda, detectores e componentes ópticos 

(COZZOLINO, 2009; ABBAS; DARDENNE; BAETEN, 2012). 

O desenvolvimento da instrumentação da região NIR para as aplicações 

industriais na segunda metade do século XX passou por avanços tecnológicos. A 

este respeito, deve-se dar um grande crédito a pesquisadores no campo da ciência 

agrícola, principalmente Karl H. Norris, que reconheceu o potencial da técnica no 

início da década de cinquenta (BURNS; CIURCZAK, 2007), aplicando métodos 

estatísticos para desenvolver calibrações a partir de dados NIR (OZAKI, 2012). 

Em meados da década de oitenta a instrumentação autônoma do NIR tornou-

se amplamente disponível. Desde o início dos anos noventa, a disponibilidade de 

rotinas eficientes de avaliação quimiométrica, fibra óptica, juntamente com sondas 

específicas para uma grande variedade de propósitos, e o subsequente progresso 

rápido na miniaturização, baseados em novos projetos de monocromadores e 

detectores, lançou a espectroscopia NIR em uma nova era para o controle de 

qualidade industrial e de processos (BURNS; CIURCZAK, 2007). 

Na espectroscopia NIR, diferentes modos espectrais podem ser usados para 

estimar as propriedades externas e internas de uma amostra. Estes modos incluem 

reflectância (especular e difusa), transmissão, interação e transflectância (LOHUMI 

et al., 2015). O modo adotado depende dos tipos, propriedades físicas e 

características das amostras. A reflectância, geralmente é utilizada para análise de 
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sólidos ou pós, sendo a reflectância difusa a mais útil (COZZOLINO, 2009; LOHUMI 

et al., 2015). 

Por ser caracterizada por absortividades molares baixas e dispersão, a 

espectroscopia NIR permite uma avaliação quase sem esforço de materiais puros 

(COZZOLINO, 2009) e, é útil para o estudo de materiais a granel (LOHUMI et al., 

2015). É amplamente utilizada para determinar os constituintes de diversas matérias 

orgânicas (COZZOLINO, 2009; ABBAS; DARDENNE; BAETEN, 2012) e para 

controle de qualidade e monitoramento de processos para a caracterização de 

vários produtos alimentares (METROHM NIR SYSTEMS, 2013; MALIK; KUMAR; 

HEENA, 2016). Além disso, é útil na identificação de uma variedade de problemas 

de adulteração (MALIK; KUMAR; HEENA, 2016). 

Abbas, Dardenne e Baeten (2012) citam algumas aplicações específicas mais 

frequentemente utilizadas da espectroscopia NIR em alimentos. Entre elas, o 

controle on-line da composição da carne, particularmente para a determinação 

simultânea de gordura, umidade e teor de proteína, detecção e/ou quantificação da 

adulteração de azeite, avaliação da origem botânica do mel, classificação de vinhos 

em termos de origem geográfica, monitoramento dos níveis de oxidação e do índice 

de peróxidos em óleos vegetais, determinação de etanol em bebidas, e, análise de 

compostos bioativos. Recentemente, Marquetti e colaboradores (2016) usaram a 

espectroscopia NIR para discriminar amostras de grãos verdes de café por origem 

geográfica e genotípica. A técnica também foi usada por Mazur e colaboradores 

(2014), com objetivo de prever o conteúdo total de metilxantina em amostras de 

erva-mate. 

A aplicação de técnicas espectroscópicas não se limita ao setor 

agroalimentar, sendo utilizada com eficiência por setores como farmacêutico e 

petroquímico. Novas aplicações destas técnicas nos campos da química, drogas, 

ciências da vida e análise ambiental vem sendo também evidenciadas e publicadas 

(LOHUMI et al., 2015). 

Segundo Williams (2007), a espectroscopia NIR apresenta diversas 

vantagens, tais como velocidade de análise e custos significativamente mais baixos, 

possibilidade de avaliar um grande número de amostras, reprodutibilidade igual, ou 

ainda melhor, ao teste de referência, baixo custo por teste, flexibilidade e eficiência, 

podendo ser testados muitos componentes simultaneamente, técnica 

ambientalmente limpa, fácil e barato de instalar, pouca ou nenhuma preparação de 
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amostra, simples e totalmente seguro para operar, instrumentos autônomos (sem 

periféricos), pequenos e de boa durabilidade, capacidade de rede de instrumentos 

dentro de uma planta ou entre algumas ou muitas plantas, tudo sob o controle de um 

único computador de bancada (remoto da operação, se necessário). 

Há casos em que alguns tipos de amostras precisam ser moídas, podendo 

ser manipuladas em grande variedade, independentemente da sua forma, tamanho 

ou se estão no estado líquido ou sólido. A reflectância NIR é influenciada pelas 

propriedades do tamanho da partícula, o que pode ser considerado vantajoso para a 

análise on-line de pós, onde apenas uma medição é suficiente para monitorar tanto 

a estrutura física quanto os constituintes químicos (ABBAS; DARDENNE; BAETEN, 

2012). 

Apesar das diversas vantagens, existem também algumas limitações da 

espectroscopia NIR. Dentre elas, de acordo com Osborne (2006), a principal 

limitação em análises de alimentos é a dependência de métodos de referência 

menos precisos. 

Abbas, Dardenne e Baeten (2012) destacam que há necessidade de grandes 

conjuntos de dados para a calibração do espectrômetro, o que requer o registro de 

muitos espectros com valores de referência. Para Williams (2007), este é o 

impedimento mais evidente da aplicação NIR, a calibração separada para cada 

commodity e componente, o que requer grande base de dados. 

Além disto, a interpretação direta dos espectros NIR de amostras líquidas e 

sólidas fornece apenas informações limitadas devido à sobreposição dos sobretons 

e das bandas de combinação (CZARNECKI et al., 2015), sendo necessária uma 

exploração detalhada dos espectros, e, tal interpretação, requer geralmente 

tratamento estatístico multivariado de dados (TÜRKER-KAYA; HUCK, 2017). Antes 

de qualquer análise posterior, na maioria das vezes, os espectros NIR requerem pré-

tratamento e a aplicação de ferramentas mais avançadas (CZARNECKI et al., 2015). 

Diversas ferramentas quimiométricas permitem caracterizar o conjunto de 

dados espectrais e selecionar variáveis significativas que podem ser correlacionadas 

com as informações de interesse (ABBAS; DARDENNE; BAETEN, 2012). A análise 

de componentes principais e a regressão por quadrados mínimos parciais são, por 

exemplo, algumas das técnicas quimiométricas utilizadas (COZZOLINO; RESTAINO; 

FASSIO, 2010; CZARNECKI et al., 2015). 
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3.3 Nariz Eletrônico 

 

A aplicação de sistemas eletrônicos destinados à medição e caracterização 

de odor é uma questão de grande relevância econômica e científica. Os sistemas 

atuais de detecção e medição de odor, como cromatografia gasosa e espectroscopia 

de massas, são caros e demorados, sendo dada grande atenção ao 

desenvolvimento de sistemas baratos que possibilitem a realização de tarefas quase 

em tempo real (BINIECKA; CAROLI, 2011). 

O termo “artificial nose” ou “nariz eletrônico” (do inglês electronic nose ou e-

nose) surgiu no início da década de 1990, mas o conceito de sistema de nariz 

artificial havia sido proposto em 1982, na Universidade de Warwick, por Persaud e 

Dodd. A partir daí, pesquisas mais extensas e as aplicações, especialmente na 

indústria de alimentos, puderam ser testadas (SCHALLER; BOSSET; ESCHER, 

1998). 

O nariz eletrônico foi definido por Gardner e Barllet como “um instrumento, 

que compreende uma série de sensores químicos eletrônicos com especificidade 

parcial e um sistema apropriado de reconhecimento de padrões, capaz de 

reconhecer odores simples ou complexos" (SCHALLER; BOSSET; ESCHER, 1998; 

DESHMUKH et al., 2015). 

O instrumento é projetado para discriminar odores complexos através de uma 

matriz de sensores de gás e de métodos de análise de dados multivariados (KIANI; 

MINAEI; GHASEMI-VARNAMKHASTI, 2016). O funcionamento do nariz eletrônico é 

baseado em princípios de operação do nariz humano. A matriz de sensores imita as 

células olfativas presentes no nariz permitindo que os componentes voláteis das 

amostras sejam analisados. Os sinais são então, enviados para o sistema de 

reconhecimento de dados, que simula as funções cerebrais (SANAEIFAR et al., 

2017). 

Geralmente, o e-nose é composto por um conjunto de sensores, 

componentes eletrônicos, bombas, controladores de fluxo e temperatura, etc. e um 

software para monitoramento do hardware, pré-processamento de dados e análise 

estatística (SANAEIFAR et al., 2017). A maioria dos narizes eletrônicos emprega 

sistemas de sensores que reagem a compostos voláteis em contato, ou seja, a 

adsorção de compostos voláteis na superfície do sensor provoca uma alteração 

física (LUYKX; RUTH, 2008). 
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Os sensores apresentam especificidade parcial, interagindo com uma ampla 

gama de produtos químicos e, por meio de um sistema apropriado de 

reconhecimento de padrões, são identificados e distinguidos odores simples ou 

complexos. Estes sensores produzem um perfil de odor exclusivo e esta resposta 

específica é registrada pela interface eletrônica, transformando o sinal em um valor 

digital, denominado de impressão digital ou smallprint, devido à interação com 

moléculas voláteis em equilíbrio com as amostras (LUYKX; RUTH, 2008; YAN et al., 

2015; SANAEIFAR et al., 2017). 

O conjunto de smallprints são usados para a construção de um banco de 

dados e para treinar o sistema de reconhecimento de padrões, com base em 

modelos estatísticos e, posteriormente, odores desconhecidos podem ser 

classificados e identificados, através da comparação dos perfis de odores (LUYKX; 

RUTH, 2008; PERIS; ESCUDER-GILABERT, 2009). Além disso, o treinamento 

necessário para a diferenciação de odor pode ser realizado também correlacionando 

as respostas do nariz eletrônico com análise sensorial e cromatografia (SANAEIFAR 

et al., 2017). 

Os algoritmos de reconhecimento de padrões, que processam a resposta 

característica do sensor, extraem e selecionam informações úteis, que podem ser 

facilmente interpretadas e, realizam o reconhecimento do padrão, são uns dos 

principais componentes de software de um e-nose (YAN et al., 2015). 

Primeiramente, na análise de odor, é necessária a realização da limpeza do 

sensor, que é feita através da injeção do gás de referência para obtenção da linha 

de base. O tempo necessário de exposição de um sensor ao odorante é referido ao 

tempo de resposta que causa alterações em seu sinal de saída, até que o sensor 

atinja o estado estacionário. O tempo de recuperação refere-se ao tempo necessário 

para que um sensor volte à linha de base usando o gás de referência após uma 

resposta (SANAEIFAR et al., 2017). 

O emprego de técnicas de amostragem apropriadas possibilita que a 

qualidade da análise seja melhorada (PERIS; ESCUDER-GILABERT, 2009). Na 

literatura, várias foram as técnicas utilizadas para a injeção dos compostos voláteis 

presentes no headspace (HS) da amostra, no sistema de detecção de narizes 

eletrônicos, como headspace estático (SHS), purga e armadilha (P&T), headspace 

dinâmico (DHS), microextração em fase sólida (SPME), extração por sorção em 

barra de agitação (SBSE), extração dinâmica da agulha interna (INDEX) e 
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espectrometria de massa de introdução de membrana (MIMS) (PERIS; ESCUDER-

GILABERT, 2009; LOUTFI et al., 2015).  

A escolha do headspace deve ser feita com cuidado, levando-se em conta o 

tipo de amostra e as especificações do método exigidas (PERIS; ESCUDER-

GILABERT, 2009). A técnica mais comum é o SHS, por ser muito simples de usar, 

de custo relativamente baixo por análise, preparação de amostras simples e sem 

uso de reagentes. Porém, para algumas aplicações, tem a desvantagem de baixa 

sensibilidade, pois os compostos voláteis não são pré-concentrados, não sendo 

suficientemente específica na detecção do que realmente atinge os receptores 

olfatórios (PERIS; ESCUDER-GILABERT, 2009; BINIECKA; CAROLI, 2011). 

Diferentes tipos de sensores desenvolvidos comumente empregam três tipos 

de materiais, que são óxidos metálicos, compostos de polímeros condutores e 

polímeros intrinsicamente condutores (LOUTFI et al., 2015). De acordo com 

Sanaeifar e colaboradores (2017), os tipos de sensores empregados no nariz 

eletrônico incluem metal-óxido-semicondutor (MOS), o transistor de efeito de campo 

metal-óxido-semicondutor (MOSFET), a microbalança de cristal de quartzo (QCM), a 

onda acústica de superfície (SAW), o polímero condutor (CP), o eletroquímico (EC), 

sensores óticos e sensores biomiméticos. 

Os sensores metal-óxido-semicondutor (MOS) têm sido amplamente 

utilizados e estudados para aplicações de monitoramento de odores industriais e 

odorantes. Muitos fabricantes de nariz eletrônico, comercialmente disponíveis, 

empregam estes sensores e, estudos nesta área ainda buscam melhorar a 

seletividade e a sensibilidade destes, revelando que podem ser usados por um longo 

período, aproximadamente um ano, em modo contínuo para aplicações industriais 

(DESHMUKH et al., 2015).  

Frequentemente, um pré-processamento inicial do sinal do sensor é 

executado (PERSAUD, 2016) e representa uma etapa essencial do sistema de 

medição (LOUTFI et al., 2015). Este pré-processamento permite selecionar 

cuidadosamente os parâmetros que são descritivos da resposta da matriz do sensor 

preparando essa informação para a análise de padrões multivariados. As principais 

etapas do pré-processamento de sinal são manipulação de linha de base, 

compressão e normalização (SANAEIFAR et al., 2017).  

Procedimentos adequados de processamento, para as respostas obtidas por 

uma série de sensores, também se fazem necessários para analisar e classificar os 
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dados. Para isto, diversas são as técnicas utilizadas e desenvolvimentos contínuos 

estão sendo realizados nesta área. Ressalta-se que a seleção de uma técnica 

depende do tipo de dados adquiridos, bem como do tipo de resultados necessários 

(SANAEIFAR et al., 2017). As técnicas de processamento de dados incluem análise 

de componentes principais (PCA), análise discriminante linear (LDA), k-ésimos 

vizinhos mais próximos (k-NN), mínimos quadrados parciais (PLS), análise de 

função discriminante (DFA), análise de cluster (CA), lógica difusa (FL), redes neurais 

artificiais (ANN), máquinas de vetor de suporte (SVM) e máquinas de vetor de 

relevância (RVM) (BONA; SILVA, 2016). 

A aplicação do nariz eletrônico é muito ampla na indústria de alimentos, 

podendo ser empregado para realizar avaliações de qualidade tais como avaliação 

do estado de preservação de alimentos e supervisão de fraudes alimentares 

(BINIECKA; CAROLI, 2011). As principais matrizes alimentares onde o nariz 

eletrônico já foi aplicado foram frutas, produtos de panificação, carne, leite, vinho, 

café e chá (MÉNDEZ; PREEDY, 2016). 

Entre as várias aplicações recentemente relatadas, vale mencionar o estudo 

de Gancarz e colaboradores (2017), que avaliaram a qualidade de colza durante 31 

dias de armazenamento, examinando os compostos orgânicos voláteis com um nariz 

eletrônico, assim como estudo de Dong e colaboradores (2017), que utilizaram um 

nariz eletrônico para caracterizar e classificar 7 cultivares de café robusta chinês 

com diferentes graus de torrefação. Pode-se destacar ainda, a classificação de cafés 

instantâneos, através do desenvolvimento de uma rede neural artificial com base em 

um perfil de aroma de nariz eletrônico, realizada por Bona e colaboradores (2011). 

 

3.4 Quimiometria 

 

A designação “quimiometria”, em sueco Kimiometri, foi usada pela primeira 

vez em 1971 pelo químico orgânico Svante Wold, que a definiu como a aplicação de 

ferramentas matemáticas e estatísticas à química (FERREIRA, 2015). A International 

Chemometrics Society fundada por Svante Wold e pelo o americano Bruce R. 

Kowalski em 1974 levou à primeira descrição desta disciplina. A partir daí, 

conferências e simpósios foram realizados e algumas revistas passaram a introduzir 

seções especiais exclusivamente dedicadas a área de quimiometria (OTTO, 2007; 

FERREIRA, 2015). 
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A quimiometria envolve a aplicação de métodos matemáticos, estatísticos e 

computacionais a fim de investigar, interpretar, classificar e fazer previsão de 

conjuntos de dados de interesse químico (SOUZA; POPPI, 2012). O uso desses 

métodos, segundo Bruns e Faigle (1985), torna possível a definição ou seleção das 

condições ótimas de medidas e experiências e permite a obtenção do máximo de 

informações a partir da análise de dados químicos. 

O objetivo principal da quimiometria é baseado no fato de que os dados 

experimentais, principalmente de origem instrumental, incluem uma grande 

quantidade de informações redundantes que podem ser substancialmente reduzidas 

sem muita perda de informação (CZARNECKI et al., 2015). 

Segundo Hopke (2003) a evolução da quimiometria como uma subdisciplina 

em química deve-se ao fato da crescente sofisticação da instrumentação e 

processos químicos aumentando a necessidade de métodos avançados de 

estatística e matemática. Dentre as diversas subáreas da quimiometria, pode-se 

destacar o planejamento de experimentos, o reconhecimento de padrões e a 

calibração multivariada (SOUZA; POPPI, 2012). Segundo Wold e Sjostrom (1998), 

essas são as áreas onde a quimiometria tem sido bem sucedida tanto na indústria 

quanto na área acadêmica. 

No planejamento de experimentos o objetivo é verificar por quais variáveis um 

determinado processo é mais afetado e como ocorre a interação entre elas. O 

reconhecimento de padrões tem por finalidade encontrar agrupamentos de amostras 

que sejam similares entre si, a partir de uma ampla gama de dados, como medidas 

químicas ou espectrais, de uma série de amostras, para que tendências nos dados 

sejam detectadas (SOUZA; POPPI, 2012). A calibração multivariada objetiva 

desenvolver modelos para quantificar uma propriedade de interesse (FERREIRA, 

2015). 

Problemas de química de alimentos e as relações entre composição alimentar 

e avaliação sensorial, preferência dos consumidores, processamento e 

armazenamento de alimentos, produção, clima e características físicas requerem o 

uso frequente de técnicas e estratégias quimiométricas. Tais problemas 

representam, atualmente, um dos maiores campos de aplicação da quimiometria, e 

a utilização dos dados químicos alimentares contribuem para o desenvolvimento e 

avaliação de novas técnicas e estratégias quimiométricas (FORINA; CASALE; 

OLIVERI, 2009). 
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A análise quimiométrica de dados fornecidos por instrumentos analíticos, tais 

como espectrofotômetros, que têm a capacidade de determinar mais de um 

componente por vez em uma amostra pode ser um suporte para estabelecer 

vínculos com a origem geográfica dos alimentos (LUYKX; RUTH, 2008). Esta 

combinação de ferramentas quimiométricas com diferentes técnicas analíticas têm 

sido amplamente utilizada, portanto, para verificar a autenticidade dos alimentos 

(BERTACCHINI et al., 2013). 

 

3.4.1 Pré-tratamento dos dados 

 

A aplicação de técnicas de pré-tratamento visa eliminar informações não 

relevantes do ponto de vista químico e tornar a matriz de dados melhor condicionada 

para a análise, possibilitando uma avaliação eficiente do conjunto de dados. 

Portanto, é uma etapa fundamental para o sucesso da análise multivariada (SOUZA; 

POPPI, 2012). Assim, o pré-tratamento possui três objetivos principais: redução do 

ruído aleatório, redução de variações sistemáticas indesejadas e redução da 

dimensão dos dados (OLIVERI; FORINA, 2012). 

Técnicas de pré-tratamento independentes de valores de referência fornecem 

ferramentas mais adequadas para estudos, como no caso dos métodos 

exploratórios. Estas técnicas podem ser divididas em: métodos de correção de 

dispersão e métodos de derivação. Os métodos de correção de dispersão incluem: 

correção multiplicativa de espalhamento (MSC), padronização normal de sinal 

(SNV), normalização e correção de linha de base. As técnicas dos métodos de 

derivação são: diferença finita, Savitzky-Golay e Norris-Williams (RINNAN et al., 

2009).  

Os métodos de pré-tratamento mais frequentemente usados citados por 

Blanco e Villarroya (2002) e Souza e Poppi (2012) compreendem a normalização 

dos espectros, a centralização dos dados, derivar e suavizar utilizando o algoritmo 

de Savitzky-Golay e aplicar a MSC.  

 

3.4.1.1 Correção multiplicativa de espalhamento (MSC) 

 

A transformação MSC é utilizada para corrigir efeitos de espalhamento 

aditivos e multiplicativos na absorbância, que são causados por fenômenos físicos, 
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como mudanças no caminho ótico, na sensibilidade do detector e do amplificador, 

variações na temperatura e na pressão e, diferenças no tamanho e na forma das 

partículas sólidas (pós e grãos), bem como de emulsões e dispersões, e não têm a 

ver com a composição das amostras (FERREIRA, 2015). O método usa regressão 

linear de variáveis espectrais versus o espectro médio e simultaneamente corrige 

efeitos de dispersão multiplicativos e aditivos. O modelo usado na regressão é 

descrito na equação (1) (ISAKSSON; NAES, 1988). 

 

        ̅                                                                                                          (1) 

 

Onde    são valores espectrais da amostra,  ̅  o valor espectral médio para 

as amostras de calibração e   e   coeficientes estimados por mínimos quadrados 

sobre os diferentes comprimentos de onda. O espectro corrigido por dispersão é 

obtido subtraindo   e dividindo por  , como na equação (2) (ISAKSSON; NAES, 

1988). 

 

       
      

 
                                                                                                             (2) 

 

3.4.1.2 Derivadas 

 

Deslocamentos do espectro como um todo, devido a problemas instrumentais 

ou de amostragem, e inclinação da linha de base, à medida que decresce o número 

de onda, podem ser corrigidos tomando-se o pré-tratamento com primeira e segunda 

derivada (FERREIRA, 2015). A primeira derivada corrige apenas a linha de base e a 

segunda derivada corrige tanto a linha de base quanto a tendência linear (RINNAN; 

BERG; ENGELSEN, 2009).  

Quando se aplica a derivada os detalhes espectrais necessários para 

correlacionar as absorbâncias com as concentrações são preservados, e a 

correspondência quantitativa entre o espectro e a concentração permanece válida. 

Entretanto, o espectro derivado apresenta um sinal bem menos intenso do que o 

original, a primeira derivada de um pico apresenta dois lobos e a segunda derivada, 

três lobos, que induzem a um decréscimo progressivo da razão sinal/ruído (S/R) 

(FERREIRA, 2015). 
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Por esse motivo, o cálculo de derivadas de sinal está normalmente ligado a 

uma técnica de alisamento (VIVÓ-TRUYOLS; SCHOENMAKERS, 2006). Estas 

técnicas são utilizadas para reduzir matematicamente o ruído, aumentando, assim a 

razão S/R (SOUZA; POPPI, 2012). Nestes métodos, é selecionado um segmento ou 

uma “janela” do espectro, devendo este ser uma faixa com número ímpar de 

comprimentos de ondas adjacentes, que se desloca percorrendo-o integralmente. 

Os pontos na janela são, então, utilizados para determinar uma única resposta, 

atribuída ao centro da janela (FERREIRA, 2015). O tamanho da janela influencia, 

portanto, diretamente o resultado do alisamento (SOUZA; POPPI, 2012). 

O método Savitzky-Golay (SG) é a rotina mais aplicada para o cálculo de 

derivadas (SAVITZKY; GOLAY, 1964; RINNAN et al., 2009). Este alisamento é 

especialmente atraente, pois tanto o sinal alisado como as derivadas podem ser 

calculados em uma única etapa (VIVÓ-TRUYOLS; SCHOENMAKERS, 2006). 

O Savitzky-Golay consiste de um filtro em que um polinômio de grau n é 

ajustado, por quadrados mínimos, aos (2m+1) pontos da janela móvel e é utilizado 

para recalcular o ponto central (FERREIRA, 2015). Tal característica possibilita que 

este filtro seja aplicado a sinais analíticos com picos estreitos, apresentando 

resultados superiores aos obtidos com o filtro de média móvel, mesmo que ainda 

seja observada distorção do sinal à medida que se aumenta o número de pontos 

utilizados no intervalo (MELLO, 1998).  

A expressão geral de um polinômio de grau n a ser ajustado aos dados da 

primeira janela é dada pela equação (3) (FERREIRA, 2015). 

 

                         
                                                                               (3) 

                            

 

3.4.2 Análise de Componentes Comuns e Pesos Específicos – CCSWA/ComDim 

 

A Análise de Componentes Comuns e Pesos Específicos (Common 

Components and Specific Weights Analysis – CCSWA) é uma análise multitabela 

desenvolvida originalmente por Qannari et al. (DUBIN et al., 2016) no contexto da 

sensometria para analisar dados provenientes do método de perfil livre (CARIOU et 

al., 2017). Posteriormente, foi aplicada em quimiometria para combinar diferentes 

tipos de medidas feitas em produtos alimentares (MAZEROLLES et al., 2006), sendo 



37 
 

utilizado até hoje por vários autores para analisar conjuntos de dados multitabela 

tanto em quimiometria quanto em sensometria (GHAZIRI et al., 2016), se 

estendendo de diferentes maneiras para atender a necessidades específicas 

(CARIOU et al., 2017). Recentemente, Tormena e colaboradores (2017) aplicaram 

CCSWA para avaliar dados obtidos do perfil livre no desenvolvimento uma 

formulação para bolo de chocolate com substituição parcial de farinha de trigo pelas 

farinhas de yacon e maca. 

A CCSWA tem sido usada para estudar amostras analisadas em diferentes 

instrumentos, encontrar relações entre tabelas e discriminar amostras usando a 

informação incluída em todas as tabelas (DUBIN et al., 2016). Este método de 

análise passou a ser referido como ComDim (Dimensões Comuns, do inglês 

Common Dimensions) (CARIOU et al., 2017). 

O objetivo do CCSWA é descrever as m tabelas de dados observadas para as 

mesmas n amostras (ou seja, um conjunto de m matrizes de dados (X), cada uma 

com n linhas, mas não necessariamente o mesmo número de colunas). Os 

componentes são extraídos iterativamente de modo a corresponderem à quantidade 

máxima de variância comum ao maior número de tabelas (DUBIN et al., 2016). 

O método consiste em determinar um espaço comum para todos os conjuntos 

de tabela de dados m, cada tabela com um peso específico (saliência) para a 

definição de cada dimensão do espaço comum (MAZEROLLES et al., 2002; DUBIN 

et al., 2016). Portanto, o ComDim exibe simultaneamente dimensões comuns 

compartilhadas pelas tabelas e introduz um sistema de ponderação que permite que 

cada tabela tenha um peso específico para cada componente (DUBIN et al., 2016). 

Isto é feito encontrando as direções que descrevem distribuições comuns das 

amostras nos espaços definidos pelas diferentes tabelas de dados, daí o nome de 

Componente Comum (CC) ou Dimensão Comum (CD). A saliência indica a 

importância de cada tabela na construção da dimensão comum, e uma porcentagem 

de variabilidade extraída por cada dimensão pode ser calculada (BOUVERESSE et 

al., 2011). 

No ComDim, as colunas de cada tabela são centradas produzindo Xic e então 

normalizadas dividindo-se por sua norma de Frobenius,‖𝑿‖= traço (√𝑿𝑇𝑿), 

produzindo a matriz escalada Xis (DUBIN et al., 2016; GHAZIRI et al., 2016; 

TORMENA et al., 2017). Outra estratégia de dimensionamento na análise de dados 

multitabela consiste em dividir cada tabela pela raiz quadrada do número de 
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variáveis nesta tabela para se ter em conta o fato de que as tabelas têm tamanhos 

diferentes (GHAZIRI et al., 2016). Para cada Xis, uma matriz de covariância Wi pode 

ser calculada como     𝑿  𝑿  
  (BOUVERESSE et al., 2011; DUBIN et al., 2016), a 

qual expressa semelhanças entre as amostras (KAROUI; DUFOUR; 

BAERDEMAEKER, 2006). 

O modelo que permite medir as várias dimensões de um espaço comum pode 

ser observado na equação (4). Q é uma matriz ortogonal cujas colunas são vetores 

(dimensões comuns) definidos por qj e    é a matriz diagonal cujos elementos 

diagonais são denotados por   
   

 que é o peso (saliência) da i-ésima tabela para o j-

ésimo componente comum gerado por qj (QANNARI et al., 2000; CARIOU et al., 

2017). 

 

       
   ∑   

    
       

                                                                                      (4) 

 

Para a estimativa das componentes comuns e seus pesos específicos 

associados, a seguinte função de perda é considerada (QANNARI et al., 2000; 

CARIOU et al., 2017; GHAZIRI et al., 2016). 

 

   ∑ ‖   ∑   
    

       
 ‖

 
 
                                                                                    (5) 

 

As componentes comuns são calculadas de forma iterativa. Em cada iteração, 

a soma ponderada das m matrizes Wi é calculada, resultando em uma matriz global 

WG (equação 6). Na primeira iteração, todos os pesos    estão configurados para 1 

(DUBIN et al., 2016). 

 

    ∑   
 
                                                                                                             (6) 

 

A matriz global WG é então decomposta por decomposição de valor singular 

(SVD), produzindo UW (vetor de scores normalizado), SW (matriz diagonal, com 

valores singulares na diagonal) e VW (matriz dos pesos) (BOUVERESSE et al., 2011; 

DUBIN et al., 2016): 
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                                                                                                           (7) 

 

A primeira coluna de UW é escolhida como a estimativa inicial do score do 

componente comum de WG, denotado como q. Uma nova estimativa de    é 

calculada usando q e Wi (equação 8). Uma medida da parte da variabilidade total de 

todas as matrizes que não são extraídas pela componente comum é calculada 

usando os valores    atualizados e a função de perda, equação (5) (BOUVERESSE 

et al., 2011; DUBIN et al., 2016). 

 

                                                                                                                         (8) 

 

O cálculo de WG (a partir dos valores    atualizados), então q (após SVD da 

WG), e então    é iterado até a convergência da falta de ajuste. O vetor q final é o 

primeiro componente comum (seus elementos são equivalentes a scores 

normalizados). O valor    final indica o peso de Xi na componente comum (saliência) 

e indica a dispersão das amostras ao longo dessa dimensão e, portanto, pode ser 

visto como uma medida de variância (BOUVERESSE et al., 2011). 

Cada matriz de dados Xis é então reduzida usando os vetores de scores 

normalizados (BOUVERESSE et al., 2011): 

 

𝑿           𝑿                                                                                                       (9) 

 

Onde I é a matriz identidade n x n. Novas estimativas de Wi são calculadas a 

partir dessas matrizes, e os seguintes componentes comuns são calculados como 

supracitado (BOUVERESSE et al., 2011). 

 

3.4.3 Análise Discriminante pelo método de Quadrados Mínimos Parciais – PLS-DA 

 

A Análise Discriminante por Quadrados Mínimos Parciais (PLS-DA) é um 

método supervisionado de classificação linear que combina as propriedades da 

regressão por quadrados mínimos parciais (PLS) com a capacidade de 

discriminação de uma técnica de classificação (BALLABIO; CONSONNI, 2013). 
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Inicialmente, o PLS foi construído para análise quantitativa, mas foi adaptado 

sendo atualmente empregado também para o reconhecimento de padrões 

(GALTIER et al., 2011). 

A análise é baseada no algoritmo de regressão PLS1, quando a resposta se 

trata de uma única variável Y dependente e PLS2, na presença de várias variáveis Y 

dependentes, quando as respostas são multivariadas, que buscam Variáveis 

Latentes (LVs) com uma covariância máxima com as variáveis Y (GALTIER et al., 

2011; BALLABIO; CONSONNI, 2013). As LVs são rotações das componentes 

principais da Análise de Componentes Principais (PCA) (BURNS; CIURCZAK, 

2007). 

Através desta análise, estuda-se a relação entre uma matriz de dados X e um 

vetor de resposta y, indicando se uma amostra pertence a uma classe particular, 

sendo a classificação de uma amostra desconhecida derivada do seu valor previsto 

pelo modelo PLS (TISTAERT et al., 2011). 

O vetor de classe (que contém a associação de amostras às classes) é 

transformado em uma matriz binária Y, expressa com um código binário 1 ou 0, na 

qual linhas são constituídas pelas amostras e colunas pela informação da classe 

(BALLABIO; CONSONNI, 2013). O número um é atribuído às amostras pertencentes 

a uma determinada classe, enquanto o zero é atribuído a todas as outras amostras 

(FERREIRA, 2015). 

Visto que o PLS é um método de regressão, o valor previsto será um número 

real em vez de um número inteiro (TISTAERT et al., 2011) e, portanto, raramente 

igual a 0 ou 1, mas sim próximo destes, devido a variabilidade natural dos 

constituintes da amostra (GALTIER et al., 2011). Assim, um valor de corte entre zero 

e um é estabelecido para delimitar as classes, a fim de definir um limite entre classes 

(FERREIRA, 2015). 

Este valor de corte pode ser definido arbitrariamente. Entretanto, uma solução 

mais confiável consiste em assumir que as amostras do conjunto de treinamento 

seguem uma distribuição Gaussiana (TISTAERT et al., 2011; FERREIRA, 2015). 

Posteriormente, uma regra de decisão da teoria Bayesiana é utilizada para minimizar 

o número de falsos positivos e falsos negativos na atribuição de classe, e a classe 

que apresenta maior probabilidade é escolhida (TISTAERT et al., 2011; FERREIRA, 

2015). Assim, para fazer a atribuição de classe, uma função de densidade de 

probabilidade é estimada para cada classe com base na média e desvio padrão de 
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sua predição (TISTAERT et al., 2011) e a probabilidade de que a amostra pertença à 

determinada classe específica é dada pela equação (10) (FERREIRA, 2015): 

 

   | ̂   
   ̂ |       

   ̂ |           ̂ |       
                                                                            (10) 

 

Nesta equação,    | ̂   é a probabilidade a posteriori de a amostra i 

pertencer à classe C, P(C) e P(D) são as probabilidades a priori de ocorrência de 

amostras pertencerem às classes C e D (que engloba todas as outras classes), 

respectivamente, e    ̂ |   e    ̂ |   são as funções de densidade de probabilidade 

(FERREIRA, 2015). 

Deste modo, obtém-se o limite entre classes que é definido como o valor 

previsto para o qual as probabilidades de ambas as classes se igualam (TISTAERT 

et al., 2011; FERREIRA, 2015). 

A escolha do número de parâmetros (LVs) e, por conseguinte, o desempenho 

e escolha do modelo de regressão, podem ser feitas através da validação cruzada 

das amostras de calibração ou usando um conjunto externo de amostras 

(FERREIRA, 2015). 

Na validação cruzada, uma ou mais amostras são removidas do conjunto de 

calibração e novos modelos de calibração são construídos para previsão dos 

resultados das amostras removidas e um erro de calibração é calculado (BURNS; 

CIURCZAK, 2007; PASQUINI, 2003; ALMEIDA et al., 2013), como na equação (11): 

 

       √
∑      ̂  

  
   

   
                                                                                             (11) 

 

Onde    é o valor de referência,  ̂ é o valor previsto pelo modelo para cada 

amostra,   o número de amostras usadas na validação cruzada e A é o número de 

LVs+1 para dados centrados na média (FERREIRA, 2015). 

Este procedimento é repetido para cada amostra ou subconjunto de amostras 

e um erro quadrático médio de validação é calculado (PASQUINI, 2003), através da 

equação (12) (FERREIRA, 2015): 

 

        √
∑      ̂  

  
   

 
                                                                                           (12) 
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Para um conjunto externo de amostras, o desempenho do modelo geralmente 

é medido pelo erro quadrático médio da predição (RMSEP), calculado como a 

equação (13), onde P é o número de amostras do conjunto de teste (PASQUINI, 

2003; FERREIRA, 2015). 

 

       √
∑      ̂  

  
   

 
                                                                                           (13) 

 

O RMSEC é uma medida de quão bem o modelo de calibração se ajusta ao 

conjunto de calibração, sendo potencialmente o menos informativo das três 

estatísticas. É uma estimativa otimista da performance do modelo, à medida que 

mais fatores são incluídos no modelo de calibração, o RMSEC diminui (BURNS; 

CIURCZAK, 2007), porque o ajuste aumenta em direção a um sobreajuste 

(OLIVERI; FORINA, 2012).  

A melhor estimativa do desempenho futuro de um modelo de calibração é o 

RMSEP (BURNS; CIURCZAK, 2007). Geralmente, o RMSEP diminui até uma certa 

complexidade do modelo e, aumenta em seguida, indicando que as LVs introduzidas 

estão carregando ruído (OLIVERI; FORINA, 2012). 

Para análise discriminante outra maneira de determinar o número de LVs é 

através da sensibilidade (percentual de verdadeiros positivos) e da especificidade 

(percentual de verdadeiros negativos). A sensibilidade ou precisão da classificação é 

a habilidade do modelo em classificar corretamente amostras de determinada classe 

específica. Já a especificidade ou seletividade da classificação informa a habilidade 

do modelo em identificar amostras que não são desta classe e que foram 

corretamente classificadas como não sendo (FERREIRA, 2015). 

 

3.5 Colorimetria 

 

A cor, possivelmente mais do que qualquer outro fator, influencia a aceitação 

de produtos pelos consumidores. Frequentemente é vista como sinônimo de 

qualidade sendo usada como um forte indicador de segurança e valor do produto 

(SHAMINA; SHIVA; PARTHASARATHY, 2007). 

A colorimetria é a ciência e a tecnologia utilizadas para quantificar e descrever 

fisicamente a percepção humana sobre as cores (CHOUDHURY, 2014). Um dos 
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seus principais objetivos é derivar uma representação numérica concisa de qualquer 

estímulo de cor dado de sua distribuição de energia espectral (LEE, 2005).  

Para a determinação da cor, métodos não destrutivos baseados em medidas 

visuais ou físicas podem ser utilizados (BARRETT; TAYLOR, 2010). No caso da 

medida instrumental, a cor é expressa por meio das coordenadas de cores e pode 

ser determinada usando colorímetros ou espectrofotômetros (PATHARE; OPARA, 

2013). Esses métodos são baseados na avaliação da luz refletida a partir da 

superfície de um produto ou transmitida através dela (BARRETT; TAYLOR, 2010). 

Os colorímetros são os instrumentos mais utilizados na medida de cor de 

alimentos e outros produtos, presumivelmente devido à sua facilidade de uso e 

interpretação de dados coloridos (PATHARE; OPARA, 2013).  

A cor de um objeto pode ser descrita por vários sistemas de coordenadas de 

cores, desenvolvidas em diferentes momentos na história da ciência da cor 

(PATHARE; OPARA, 2013; HUNTERLAB, 2014). Alguns dos sistemas mais 

populares são RGB (vermelho, verde e azul), Hunter L* a* b*, Commission 

Internationale de l'Eclairage (CIE) L* a* b*, CIE XYZ, CIE L* u* v*, CIE Yxy e CIE 

LCH. Estes diferem na simetria do espaço de cores e no sistema de coordenadas 

usado para definir pontos dentro desse espaço (PATHARE; OPARA, 2013). Assim, 

os valores serão diferentes dependendo da escala utilizada. As duas escalas de 

cores L, a, b – Hunter L, a, b ou CIE L*, a*, b* são as mais utilizadas (HUNTERLAB, 

2014). 

De acordo com os conceitos da CIE, o olho humano tem três receptores de 

cor: vermelho, verde e azul, e todas as cores são combinações dessas. As 

quantidades de vermelho, verde e azul necessárias para formar qualquer cor 

particular são chamadas de valores tristimulus e são denotadas X, Y e Z, 

respectivamente (PATHARE; OPARA, 2013). O sistema CIE de colorimetria tenta 

simular matematicamente a percepção de cor e fornecer um procedimento 

padronizado para medir e quantificar essa percepção (MARCUS, 1998). 

Um colorímetro tristimulus, com três filtros, simula a visão humana. Neste 

instrumento, a energia radiante da fonte de luz é incidida sobre o objeto. A energia 

radiante refletida passa por um dos três filtros tristimulus e cai no foto-detector, 

fazendo com que ele dê uma resposta proporcional ao valor tristimulus 

correspondente da combinação objeto-fonte. Esses dados brutos são então 

transferidos para um microprocessador para a computação dos valores tristimulus 
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absolutos do CIE (CHOUDHURY, 2014). Portanto, os colorímetros dão valores 

tristimulus (L, a e b) diretamente (PATHARE; OPARA, 2013). 

O espaço de cores CIE L* a* b* é derivado do espaço CIE XYZ e descrito 

num sistema de coordenadas retangulares (CIE, 2004). L representa a luminosidade 

e varia de 100 para 0, representando o branco perfeito e o preto, respectivamente. O 

eixo a* descreve vermelho (+a*) e verde (-a*) e o b* amarelo (+b*) e azul (-b*). Os 

eixos a* e b* não possuem limites numéricos específicos. Existem valores delta 

associados a esta escala de cores, ΔL*, Δa* e Δb* que indicam o quanto um padrão 

e uma amostra diferem uns dos outros em L*, a* e b* (HUNTERLAB, 2008). 

Estas coordenadas também podem ser expressas em coordenadas cilíndricas 

sendo a escala de cores denominada CIE L* C* h ou CIELCh. Seus valores são 

calculados a partir dos valores da escala CIE L* a* b*. O valor L, luminosidade, é o 

mesmo para ambas as escalas. O valor C, croma (do inglês chroma) e o valor h, 

ângulo de tonalidade (do inglês hue) são calculados a partir da a* e b*. Os valores 

delta básicos para esta escala são ΔL*, ΔC* e Δh*, diferenças entre a amostra e o 

padrão em L*, C* e h. A diferença de cor total, distância euclidiana, ΔE* é a mesma 

que a ΔE* na escala CIELab (HUNTERLAB, 2008). 

No espaço de cores CIE L* C* h, as dimensões hue e chroma são definições 

do sistema de cores Munsell (COCHRANE, 2014), onde ângulo de tonalidade h 

representa a cor observável (vermelho, azul, verde, etc.) e C* representa a distância 

do eixo de luminosidade L*, ou seja, a saturação da cor, iniciando em zero no centro 

(COCHRANE, 2014; KONICA MINOLTA, 2015). 

Os ângulos de hue são expressos em uma escala de 0° a 360° que se 

relaciona com os sinais de a* e b* (CHOUDHURY, 2014). Tal ângulo inicia-se no 

eixo +a* em 0º que corresponde à cor vermelha, 90º seria +b* à cor amarela, 180º 

seria -a* à cor verde e 270º seria -b* à cor azul (KONICA MINOLTA, 2007). 

As equações 14 e 15 definem tais dimensões (CIE, 2004). 

 

            
 

 ⁄                                                                                                    (14) 

 

        (
  

  )                                                                                                        (15) 
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Figura 1 – Espaço de cores CIE L*C*h. 

 
(a) 

 
(b) 

Fonte: (a) KONICA MINOLTA, 2015; (b) MARCUS, 1998. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Amostras de erva-mate 

 

Um total de 69 amostras (aproximadamente 1 kg cada amostra) de erva-mate 

(para ser consumida como chimarrão), sendo 21 do Paraná, das quais 4 continham 

adição de açúcar, 17 de Santa Catarina, sendo 3 adicionadas de açúcar e 31 do Rio 

Grande do Sul, sendo 11 adicionadas de açúcar, foram adquiridas nos respectivos 

mercados locais no período de 2015 a 2016. A origem geográfica foi indicada na 

embalagem da erva-mate. Todas as embalagens indicaram que a erva-mate foi 

derivada da espécie I. paraguariensis.  

 

4.2 Reagentes 

 

Os reagentes Folin-Ciocalteu, trolox (ácido 6-hidroxi-2,5,7,8-

tetrametilcromano-2-carboxílico), TPTZ (2,4,6-tri(2-piridil)-s-triazina), DPPH (2,2-

difenil-1-picril-hidrazil), ABTS (ácido 2,2'-azino-bis (3-etilbenzotiazolina-6-sulfónico)), 

ácido gálico, ácido clorogênico, cafeína, teobromina e rutina foram todos adquiridos 

de Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, EUA), com pureza ≥ 95% (padrões de grau-HPLC). 

Os reagentes utilizados nos experimentos foram de grau analítico e todas as 

soluções foram preparadas utilizando água Milli-Q (MILLI-Q, Millipore, Brasil) 

(ZIELINSKI et al., 2017). 

 

4.3 Espectroscopia Visível e no Infravermelho Próximo  

 

Foram obtidos espectros nas regiões visível e NIR das amostras de erva-mate 

em um espectrofotômetro NIRSystems 5000-M (Foss Tecator AB, Höganäs, Suécia) 

por reflectância. As leituras foram feitas em temperatura ambiente, na região de 

comprimento de onda de 400 a 2498 nm com resolução de 2 nm. Para cada amostra 

foram utilizadas 32 varreduras acumuladas. Para aquisição dos espectros utilizou-se 

o software WinISI III versão 1.50e (Foss NIRSystems/Tecator Infrasoft International, 

LLC, Silver Spring, MD, USA). 

A fim de eliminar ou reduzir variações sistemáticas indesejáveis, os pré-

tratamentos aplicados nos dados compreenderam a centragem na média, o 
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autoescalamento, a correção multiplicativa de espalhamento (MSC), para os 

espectros das regiões visível e NIR, e ainda, para os espectros NIR, MSC e segunda 

derivada, associadamente. O algoritmo Savitzky-Golay com polinômio de 4º grau e 

uma janela de 25 pontos foi utilizado para o cálculo da segunda derivada. Esses 

parâmetros foram definidos empiricamente em testes preliminares. 

 

4.4 Análise de cor 

 

Os parâmetros de cor das amostras foram obtidos em triplicata através de um 

colorímetro MiniScan EZ (HunterLab, MSEZ-4000S, USA) com escala CIE 1976 

L*a*b* e os valores chroma foram calculados através da equação (14). 

A fim de obter ângulos hue positivos, visto que este deve variar de 0 a 360º, a 

equação (15) foi considerada, segundo Malheiros (2007), como a equação (16) para 

valores negativos de a*. 

 

            (
  

  )                                                                                               (16) 

 

Os parâmetros de cor avaliados foram submetidos à análise de variância 

(ANOVA) com nível de 5% de significância e as médias comparadas pelo teste F e 

de Tukey. 

 

4.5 Nariz Eletrônico  

 

Para análise das amostras em nariz eletrônico foram utilizados vials de 40 mL 

e tampas com septo de silicone. Para a formação do headspace estático, foram 

utilizadas 3 g de amostra de erva-mate em cada vial, os quais permaneceram em 

estufa de circulação (NewLab, NL-82) a 50 °C por um período de 30 minutos. Após o 

aquecimento, as amostras foram analisadas a temperatura 50 °C em um nariz 

eletrônico portátil labmade (MAKIMORI et al., 2016) dotado de seis sensores do tipo 

MOS (Metal Oxide Semiconductor) (fabricado por Hanwei Eletronics CO.,LTD), 

descritos na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Sensores do tipo MOS utilizados para aquisição do sinal. 

Sensor Compostos altamente sensíveis 
Compostos pouco 

sensíveis 

MQ2 GLP, Hidrogênio e Propano  Monóxido de Carbono  
MQ7 Monóxido de Carbono  Etanol e GLP  
MQ9 Metano, Monóxido de Carbono e Propano  -  

MQ136 Gás Sulfídrico - 
MQ137 Amônia e compostos orgânicos aminados  Hidrogênio  

MQ138 
Acetona, Etanol, Formaldeído, Tolueno e Vapores 

Orgânicos  
-  

GLP: Gás Liquefeito de Petróleo. 
Fonte: Adaptado de Makimori et al. (2016) 

 

Realizou-se uma purga inicial, com ar ambiente, de 60 segundos, sendo a 

amostra injetada na cápsula de injeção de gases por 60 segundos e, por fim, 

realizou-se a purga final, também de 60 segundos. Os sinais de tensão de cada 

sensor foram coletados durante a etapa de injeção e de purga final a cada 0,5 s, ou 

seja, foram coletados 240 sinais por sensor. 

O algoritmo Savitzky-Golay com polinômio de 1º grau e uma janela de 7 

pontos foi utilizado para o alisamento dos sinais. Esses parâmetros foram definidos 

empiricamente em testes preliminares. Os algoritmos de aquisição de dados do 

protótipo, alisamento e tratamento de sinal foram desenvolvidos no software Matlab 

R2008b. 

 

4.6 ComDim 

 

O método quimiométrico para análise multitabelas ComDim foi empregado a 

fim de discriminar as 69 amostras quanto a presença de açúcar e ainda quanto a 

sua origem geográfica com relação aos estados Paraná, Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul. Utilizou-se a informação incluída em seis tabelas de dados, que 

continham respectivamente, espectros visível (Vis) (Tabela 1), espectros NIR 

(Tabela 2), dados da análise colorimétrica (Cor) (Tabela 3), sinais dos sensores do 

nariz eletrônico (Tabela 4), dados da análise por HPLC (Tabela 5) e dados de 

compostos fitoquímicos e atividade antioxidante in vitro (CFAA) (Tabela 6), conforme 

descritos na Tabela 2, com suas respectivas dimensões. Antes da aplicação do 

ComDim, cada tabela é individualmente autoescalada para que suas colunas 

apresentem média nula e variância unitária. 
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Tabela 2 – Informações das tabelas de dados usadas para a análise multitabelas ComDim. 

Tabela Descrição dos dados Dimensão 

1 Vis Espectros na região do visível 69x350 
2 NIR Espectros na região do NIR 69x700 
3 Cor Parâmetros L*, a*, b*, C* e h 69x5 
4 E-nose Sinais dos seis sensores MOS 69x1440 

5 HPLC 
Teobromina, Ácido neoclorogênico, Cafeína, Ácido clorogênico,  

Ácido criptoclorogênico, Rutina 
69x6 

6 CFAA Flavonóis, ABTS, DPPH, FRAP, TPC 69x5 

Fonte: Autoria própria. 

 

4.7 Análise discriminante pelo método de quadrados mínimos parciais – PLS-

DA 

 

A partir dos resultados obtidos pelo ComDim foi observado que os espectros 

NIR apresentavam a melhor capacidade de discriminação das amostras. Assim, 

modelos PLS-DA para espectros do NIR centrados na média foram construídos para 

classificar as amostras de erva-mate com relação a presença de açúcar e à origem 

geográfica do seu local de cultivo. Foram utilizadas 50 amostras para a calibração e 

19 amostras para a validação, separadas de acordo com algoritmo de Kennard-

Stone (WESTAD; MARINI, 2015).  

 

4.8 Implementação computacional 

 

Todas as análises estatísticas e quimiométricas dos dados foram conduzidas 

em rotinas desenvolvidas no software Matlab R2008b (The MathWorks Inc., Natick, 

USA). 

 

4.9 Estudo de referência da composição química 

 

A análise da composição química das amostras de erva-mate foi realizada por 

Zielinski e seus colaboradores (2017). A metodologia empregada, assim como os 

resultados que são aqui descritos, foram utilizados para um comparativo dos dados 

obtidos a partir de diferentes técnicas analíticas. 
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4.9.1 Infusão de erva-mate 

 

Inicialmente, cada amostra (1 kg, teor de umidade de 10%) foi dividida em 

quatro partes e 50 g foram moídas para se obter um pó fino homogêneo que passou 

através de uma peneira com mesh 0,5 mm. Em seguida, extraiu-se 2 g de cada 

amostra com 100 mL de água destilada a 80 °C sob agitação constante (150 rpm 

num agitador magnético) durante 8 min, de acordo com Zielinski e colaboradores 

(2014). Todas as infusões foram centrifugadas (8160 g, 20 min a 4 °C), transferidas 

para tubos Falcon e imediatamente congeladas, mantidas a -20 °C até nova análise 

(ZIELINSKI et al., 2017). 

 

4.9.2 Compostos fitoquímicos e atividade antioxidante in vitro 

 

O conteúdo fenólico total (TPC) foi determinado nos extratos de acordo com 

Singleton e Rossi (1965) usando o reagente Folin-Ciocalteu, com pequenas 

modificações. A análise foi realizada em microplacas de 96 poços, onde foram 

adicionados 15 μL de extratos diluídos, 240 μL de água destilada e 15 μL de 

reagente Folin-Ciocalteu (diluído dez vezes). Após três minutos sob agitação, foram 

adicionados 30 μL de solução de carbonato de sódio (1,0 N) às microplacas, seguido 

por agitação suave durante cinco minutos num vórtice. A absorbância (725 nm) foi 

medida após 30 minutos utilizando um leitor de microplacas (Espectrofotômetro de 

microplaca Epoch, Synergy-BIOTEK, Winooski, VT, EUA). Os valores de 

absorbância das amostras foram comparados com uma curva de calibração do ácido 

gálico (GA) e os resultados foram expressos em mg de equivalentes de ácido gálico 

(GAE) por litro de infusão [mg GAE/L] (ZIELINSKI et al., 2017). 

Os flavonóis totais foram determinados em triplicata, conforme descrito por 

Kumaran e Karunakaran (2007), com pequenas modificações. Resumidamente, em 

microplacas, 30 μL de cada infusão foram misturados com 60 μL de cloreto de 

alumínio (20 mg/mL) e 150 μL de acetato de sódio (50 mg/mL). A solução foi 

mantida no escuro durante 2,5 horas e a absorbância foi medida a 440 nm utilizando 

um leitor de microplacas (Espectrofotômetro de microplacas Epoch, Synergy-

BIOTEK, Winooski, VT, EUA). As medidas de absorbância das amostras foram 

comparadas com uma curva de calibração da rutina e os resultados foram expressos 
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em miligramas de equivalentes de rutina (RE) por litro de infusão (mg RE/L) 

(ZIELINSKI et al., 2017). 

A medição da atividade de eliminação de radicais livres pelo sequestro do 

radical 2,2-difenil-1-picril-hidrazil (DPPH) das infusões de erva-mate foi realizada de 

acordo com Brand-Williams, Couvelier e Berset (1995), com algumas alterações. 

Primeiramente, foram adicionados 50 μL de cada amostra diluída e 250 μL do 

reagente DPPH (125 μmol/L) em microplacas de 96 poços e agitados durante cinco 

minutos. Em seguida, a mistura foi deixada reagir no escuro durante 30 min. As 

amostras foram submetidas à leitura num leitor de microplacas (Espectrofotômetro de 

microplacas Epoch, Synergy-BioTek, Winooski, VT, USA) a 517 nm (ZIELINSKI et al., 

2017). 

A medição da atividade de eliminação de radicais livres pelo sequestro do 

radical 2,2'-azino-bis (3-etilbenzotiazolina-6-sulfónico) (ABTS) foi realizada de acordo 

com Re e colaboradores (1999), com ligeiras modificações. A solução de ABTS+ foi 

preparada por adição de 3 mL de solução de ABTS (7 mmol/L) e 3 mL de solução de 

persulfato de potássio (2,45 mmol/L), que permaneceu no escuro durante 16 horas. 

Após este período, 4-4,5 mL desta solução foram diluídos com 200 mL de água 

destilada até se obter uma absorbância de 0,70 utilizando um espectrofotômetro a 

734 nm. Então, em microplacas de 96 poços foram adicionados 20 μL de amostra 

previamente diluída e 280 μL de solução de ABTS+. A mistura reagiu no escuro 

durante 30 min e a medida foi realizada utilizando um leitor de microplacas 

(espectrofotômetro de microplaca Epoch, Synergy-BioTek, Winooski, VT, EUA) a 734 nm 

(ZIELINSKI et al., 2017). 

A medição do potencial antioxidante total pela determinação do poder de 

redução do íon ferro, FRAP (do inglês Ferric Reducing Antioxidant Power) foi 

realizada de acordo com Benzie e Strain (1996), com pequenas alterações. Em 

primeiro lugar, o reagente FRAP foi preparado misturando-se 60 mL de tampão de 

acetato de sódio (300 mmol/L, pH 3,6), 6 mL de solução de TPTZ (2,4,6-tri (2-piridil)-

s-triazina) em HCl (40 mmol/L) e 6 mL de solução de cloreto férrico (20 mmol/L). 

Numa microplaca de 96 poços foram adicionados 10 μL das amostras diluídas e 290 

μL do reagente FRAP. As microplacas foram suavemente agitadas durante cinco 

minutos, seguidos de um tempo de repouso no escuro (30 min). A leitura foi 

realizada num leitor de microplacas (Biotec Instruments, Inc., Epoch, Winooski, EUA) a 

593 nm (ZIELINSKI et al., 2017). 
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Para toda a atividade antioxidante in vitro, foi delineada uma curva padrão 

utilizando diferentes concentrações de Trolox (100 - 1000 μmol/L). Os resultados 

foram expressos em μmol equivalente Trolox por litro de infusão (μmol TE/L). Todas 

as determinações foram realizadas em quadruplicata (ZIELINSKI et al., 2017). 

 

4.9.3 Composição de fenólicos individuais e de metilxantinas 

 

A identificação e quantificação de compostos fenólicos individuais e 

metilxantinas foi realizada por cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) de 

acordo com Mejía e colaboradores (2010), com ligeiras modificações. Antes da 

análise, as amostras foram filtradas através de uma seringa de nylon de 0,2 μm e 10 

μL da amostra foram injetados no sistema de cromatografia. A separação foi 

realizada utilizando um sistema HPLC Alliance (modelo 2695, Waters, Milford, MA, 

EUA), acoplado com um detector de arranjos de fotodiodos (modelo PDA 2998, 

Waters, Milford, MA, EUA), uma bomba quaternária e um auto amostrador. A 

separação foi realizada utilizando uma coluna Gemini® C18 com dimensões de 150 

mm x 4,6 mm, 5 μm (Phenomenex, Torrance, CA, EUA) a 25 °C com fluxo de 0,9 

mL/min. Aplicou-se um gradiente linear composto de fase móvel A (1,0% de ácido 

fórmico, v/v) e fase móvel B (acetonitrila) de 3 a 45% de B durante 45 min, seguido 

da lavagem e recondicionamento da coluna. Os picos foram comparados com o 

tempo de retenção e os comprimentos de onda dos padrões, e as áreas foram 

comparadas com as equações de regressão dos padrões (R2 > 0,99, p < 0,01). 

Todos os resultados foram expressos em miligramas por litro de infusão (mg/L) 

(ZIELINSKI et al., 2017).  

 

4.9.4 Análise do conjunto de dados químicos 

 

Os dados foram apresentados como mediana e média ± desvio padrão (SD). 

Todos os dados tiveram sua normalidade verificada pelo teste de Shapiro-Wilk, e 

suas variações de homogeneidade foram verificadas pelo teste de Levene. Uma 

diferença significativa entre as amostras dos estados brasileiros foi encontrada por 

ANOVA unidirecional (dados paramétricos) e ANOVA de Kruskal-Wallis (dados não 

paramétricos) (ZIELINSKI et al., 2017).  
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Estes dados obtidos por Zielinski e colaboradores (2017) do TPC, dos 

flavonoides totais, das metilxantinas (cafeína e teobromina), dos fenólicos individuais 

(ácido neo-clorogênico, ácido clorogênico, ácido cripto-clorogênico e rutina) e da 

atividade antioxidante in vitro (ABTS, DPPH e FRAP) das amostras de erva-mate de 

acordo com a origem geográfica podem ser visualizados na Tabela 3. 
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Tabela 3 – Estatísticas descritivas para teor de fenólicos, metilxantinas e atividade antioxidante in vitro. 

 

TPC 
(mg 

GAE/L) 

Flavonóis 
(mg RE/L) 

ABTS 
(μmol 
TE/L) 

DPPH 
(μmol 
TE/L) 

FRAP 
(μmol 
TE/L) 

Teobromina 
(mg/L) 

Ácido Neo-
clorogênico 

(mg/L) 

Cafeína 
(mg/L) 

Ácido 
Clorogênico 

(mg/L) 

Ácido cripto-
clorogênico 

(mg/L) 

Rutina 
(mg/L) 

Paraná (n=21) 

Média 1019,4 366,9 12887,0 16120,1 11831,3 127,6 464,38
b
 543,5 284,2 189,6 68,8 

Mínimo 500,0 274,5 9839,5 12131,2 6264,5 65,8 356,0 333,54 206,4 131,7 37,3 
Máximo 1520,8 540,8 15304,8 21955,4 16464,3 193,9 592,1 839,3 359,2 257,1 105,1 
Desvio 27,6 72,4 1358,6 2685,6 2392,6 29,6 65,5 143,8 34,5 29,0 16,5 

 Santa Catarina (n=17) 

Média 1033,3 332,2 124340 15382,0 11397,7 144,0 440,0
b
 546,5 269,0 174,8 62,0 

Mínimo 611,1 230,4 10271,2 8869,3 8122,2 72,7 259,0 356,7 204,4 142,8 39,3 
Máximo 1493,9 429,2 15081,8 23450,9 15780,8 200,6 569,2 754,3 3187 205,7 77,6 
Desvio 276,6 58,7 1409,0 3712,2 2210,1 36,2 75,5 111,2 36,4 17,3 10,8 

 Rio Grande do Sul (n=31) 

Média 1067,8 364,9 13144,7 16829,6 12329,9 143,6 505,5
 a
 599,2 271,4 176,6 72,5 

Mínimo 624,1 262,6 10014,1 10329,9 8560,3 69,8 376,9 423,2 222,3 142,6 35,6 
Máximo 1531,3 477,8 16209,2 24793,3 17251,9 196,3 635,4 904,4 332,3 231,2 104,9 
Desvio 288,4 61,9 1477,9 2860,9 1966,8 31,1 63,5 121,6 271 19,5 16,2 

p-valor 0,77 0,19 0,26 0,29 0,35 0,17 0,01 0,21 0,26 0,07 0,08 

TPC: compostos fenólicos totais; ABTS: capacidade antioxidante por estabilização do radical ABTS; DPPH: capacidade antioxidante por estabilização do 
radical DPPH; FRAP: capacidade antioxidante por redução de íons de ferro. 
Fonte: Adaptado de Zielinski et al. (2017). 
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Zielinski e colaboradores (2017) realizaram a PCA com a finalidade de 

separar as amostras de acordo com seus teores de fenóis, metilxantinas e atividade 

antioxidante in vitro usando o software Pirouette 4.1 (Infometrix®, Bothell, WA, EUA) 

e os gráficos de scores obtidos podem ser observados na Figura 2. 

 

Figura 2 – Gráficos de scores das PCAs realizadas para o conjunto de dados químicos. (a) PR 
versus SC; (b) SC versus RS; (c) PR versus RS. 

 
(a) 

 
(b) 
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(c) 

P: Paraná; S: Santa Catarina; R: Rio Grande do Sul; A: Açúcar. 
Fonte: Adaptado de Zielinski et al. (2017). 

 

Outra tentativa de classificação de acordo com a origem geográfica também 

foi realizada por Zielinski e colaboradores (2017) através da análise discriminante 

pelo método de mínimos quadrados parciais (PLS-DA). A escolha do numero de 

variáveis latentes foi feita com base na área média sob a curva ROC (Receiver 

Operating Characteristic) de cada classe para uma validação cruzada usando 10 

blocos contínuos (BONA et al., 2017). A saída PLS-DA foi convertida em 

probabilidades a posteriori usando o Teorema de Bayes. Em seguida, obteve-se um 

valor limiar para a separação da classe e avaliou-se o desempenho do classificador 

usando as figuras de mérito previamente definidas (MARQUETTI et al., 2016). 

O desempenho dos modelos foi avaliado por meio da acurácia, sensibilidade, 

especificidade e eficiência (MARGRAF, SANTOS, ANDRADE, VAN RUTH & 

GRANATO, 2016). O PLS-DA foi realizado usando MATLAB R2008b (The 

MathWorks Inc., Natick, EUA) (ZIELINSKI et al., 2017). 

O modelo supervisionado PLS-DA construído para o conjunto de dados 

químicos para discriminar as amostras de erva-mate por seu estado de origem é 

mostrado na Tabela 4. 
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Tabela 4 – Performance de classificação dos modelos PLS-DA utilizando o conjunto de dados 

químicos para amostras de erva-mate produzidas nos estados PR, SC e RS. 

LV Classe RMSEC RMSEP 
Calibração Previsão 

Sens.(%) Espec.(%) Sens.(%) Espec.(%) 

 PR   46,67 94,29 33,33 84,62 
7 SC 0,4198 0,4213 33,33 89,47 40,00 100,0 
 RS   69,56 66,67 100,0 81,82 

LV: variáveis latentes; RMSEC: raiz quadrada do erro médio quadrático de calibração; RMSEP: raiz 
quadrada do erro médio quadrático de predição; Sens.: Sensibilidade; Espec.: Especificidade; PR: 
Paraná; SC: Santa Catarina; RS: Rio Grande do Sul. 
Fonte: Adaptado de Zielinski et al. (2017). 

 

O modelo PLS-DA, com sete variáveis latentes, explicou 99,99% de variância 

em X e 17,49% em Y (Tabela 3). A baixa variação de Y indica que as variáveis de X 

não apresentaram correlação satisfatória com as classes representadas em Y. A 

acurácia geral determinada foi de 75% (validação externa de 81%) (ZIELINSKI et al., 

2017). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

5.1 Pré-tratamento dos espectros 

 

Os espectros das amostras de erva-mate obtidos na região do visível, 

originais e pré-tratados pela transformação MSC, podem ser visualizados na Figura 

3. 

 

Figura 3 – Espectros na região do visível das amostras de erva-mate. (a) Originais; (b) Pré-tratados 

com MSC. 

Fonte: Autoria própria. 

 
(a) 

 
(b) 
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Para a região do infravermelho próximo, os espectros originais, pré-tratados 

pelas transformações MSC, segunda derivada e, MSC e segunda derivada 

associadamente, obtidos das amostras de erva-mate podem ser visualizados na 

Figura 4. 

 

Figura 4 – Espectros NIR das amostras de erva-mate. (a) Originais; (b) Pré-tratados com MSC; (c) 
Pré-tratados com 2ª derivada; (d) Pré-tratados com MSC e 2ª derivada associadamente. 

 
(a) 

 
(b) 
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(c) 

 
(d) 

Fonte: Autoria própria. 
 

O perfil espectral obtido na região do NIR apresenta comportamento bastante 

similar ao de estudos realizados por Frizon e colaboradores (2015), que avaliaram o 

TPC de amostras de erva-mate do Paraná e Cozzolino (2010), que avaliou as 

origens geográficas de ervas-mate de três países (Brasil, Argentina e Uruguai). Além 

disto, espectros na região NIR de amostras de café obtidos no estudo de Ribeiro, 

Ferreira e Salva, (2011) e de Marquetti e colaboradores (2016) também demonstram 

similaridade com os espectros de erva-mate. 

Os espectros médios das amostras com e sem açúcar, tratados com MSC, 

para ambas as regiões visível e NIR, e com MSC mais segunda derivada, para a 

região NIR, podem ser observados na Figura 5 (a), (b), (c), respectivamente.  
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Figura 5 – Espectros médios das amostras de erva-mate adicionadas de açúcar e sem açúcar. (a) 

Região do visível, pré-tratados com MSC; (b) Região do NIR, pré-tratados com MSC; (c) Região do 
NIR, pré-tratados com MSC e 2ª derivada associadamente. 

 
(a) 

 
(b) 
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(c) 

Fonte: Autoria própria. 

 

Apesar de os perfis espectrais médios das 18 amostras com açúcar e das 51 

amostras sem açúcar apresentarem similaridade, nota-se que, conforme esperado e, 

especialmente para o espectro NIR, algumas bandas características apresentam 

diferentes intensidades, devendo-se enfatizar ainda regiões que exibem o 

comportamento de picos diferenciado, ou seja, desvios visíveis na forma espectral. 

Isto pode ser observado para o espectro NIR nas regiões de 1390-1470 nm, 1660-

1710 nm e 1970-2500 nm. 

Para o espectro visível diferenças de intensidade ocorrem principalmente nas 

regiões de comprimentos de onda de 400-448 nm, na qual a intensidade das 

amostras com açúcar é maior e, 478-516 nm e 660-676 nm, nas quais a intensidade 

das amostras sem açúcar é maior. 

Os espectros médios das amostras por estado (PR, SC e RS), tratados com 

MSC, para ambas as regiões visível e NIR, podem ser observados na Figura 6. 
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Figura 6 – Espectros médios pré-tratados com MSC das amostras de erva-mate dos estados PR, SC 

e RS. (a) Região do visível; (b) Região do NIR. 

 
(a) 

 
(b) 

Fonte: Autoria própria. 
 

Os perfis espectrais médios das amostras dos três estados apresentaram 

similaridade para ambas as regiões espectrais analisadas, exibindo bandas 

características com diferentes intensidades, mas que não foram caracterizadas por 

desvios visíveis na forma espectral.  

Nos espectros médios da região visível foi possível observar que o estado do 

PR manteve, para quase toda a região, uma intensidade intermediária e que os 

estados de SC e RS o qual apresentou menor intensidade inicialmente, inverteram 

suas intensidades de maior para menor, e vice versa, em quatro comprimentos de 

ondas distintos, 448, 509, 602 e 687 nm.  
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Para os espectros de NIR o estado de SC, em média, mostrou maior 

diferença de intensidade com relação aos demais estados, o que pode ser 

observado nas regiões de 1100-1300 nm e 1500-1870 nm. 

 

5.2 Análise de Cor 

 

Os resultados da análise estatística descritiva univariada, para a presença de 

açúcar nas amostras de cada um dos parâmetros de cor avaliados, podem ser 

visualizados na Tabela 5. 

 

Tabela 5 – Estatísticas descritivas para os parâmetros de cor L*, a*, b*, °h e C* submetidos a ANOVA 

para avaliar o efeito da presença de açúcar nas amostras. 

 L* a* b* °h C* 

 Com açúcar (n=18) 

Média 47,582
a 

-1,670
a 

38,304
a 

92,508
a 

38,350
a 

Mínimo 39,957 -3,660 32,063 90,507 32,136 
Máximo 53,133 -0,313 45,073 95,206 45,084 
Desvio padrão 3,128 0,881 3,360 1,314 3,360 

 Sem açúcar (n=51) 

Média 46,440
a 

-1,584
a 

40,007
a 

92,097
a 

40,076
a 

Mínimo 37,150 -7,540 27,083 85,268 27,090 
Máximo 52,107 2,977 55,707 97,708 56,215 
Desvio padrão 3,382 1,927 5,482 2,457 5,541 

ANOVA (p-valor) 0,214 0,856 0,221 0,503 0,219 

Letras diferentes sobrescritas às médias da mesma coluna indicam diferença significativa ao nível de 
5% pelo teste F; n: número de amostras. 
Fonte: Autoria própria. 

 

Através da aplicação do teste F, observou-se que nenhum dos parâmetros de 

cor avaliados apresentou diferença estatisticamente significativa entre as amostras 

com e sem adição de açúcar. 

Os resultados da análise estatística descritiva univariada por estado para 

cada um dos parâmetros de cor avaliados podem ser visualizados na Tabela 6.  
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Tabela 6 – Estatísticas descritivas para os parâmetros de cor L*, a*, b*, °h e C* submetidos a ANOVA 

e teste de Tukey por estado de origem das amostras. 

 L* a* b* °h C* 

 Paraná (n=21) 

Média 46,874
a 

-1,306
ab 

39,201
ab 

91,735
 ab

 39,253
ab 

Mínimo 39,443 -7,540 30,883 88,523 30,884 
Máximo 51,827 1,083 55,707 97,708 56,215 
Desvio padrão 3,1312 1,842 5,443 2,179 5,522 

 Santa Catarina (n=17) 

Média 46,426
a 

-0,958
a 

37,269
b 

91,352
b 

37,310
b 

Mínimo 39,957 -3,357 27,083 85,268 27,090 
Máximo 52,173 2,977 45,073 94,479 45,084 
Desvio padrão 3,4125 1,540 4,635 2,377 4,643 

 Rio Grande do Sul (n=31) 

Média 46,818
a 

-2,164
b 

41,066
a 

92,989
a 

41,148
a 

Mínimo 37,150 -5,840 32,063 88,734 32,136 
Máximo 53,133 1,20 54,317 96,768 54,330 
Desvio padrão 3,5163 1,579 4,599 1,931 4,640 

ANOVA (p-valor) 0,907 0,039 0,039 0,023 0,039 

Letras diferentes sobrescritas às médias da mesma coluna indicam diferença significativa ao nível de 
5% pelo teste de Tukey; n: número de amostras. 
Fonte: Autoria própria. 

 

Com a aplicação do teste de Tukey, observou-se que o parâmetro médio L* 

não apresentou diferença estatisticamente significativa para os valores médios das 

amostras dos três estados estudados, sendo os demais parâmetros estatisticamente 

diferentes entre estes. 

Os parâmetros médios a*, b*, ºh e C* das amostras do Paraná não 

apresentaram diferença estatisticamente significativa aos dos demais estados, com 

valores intermediários. Isto era esperado visto que o espectro médio na região do 

visível do estado PR manteve, para quase toda a região, uma intensidade 

intermediária entre os demais estados, como anteriormente citado. Para os estados 

de Santa Catarina e Rio Grande do Sul uma diferença estatisticamente significativa 

foi observada quanto a estes parâmetros. Segundo dados da SEAB (2014), a 

produção da erva-mate sombreada do Paraná é demandada por outros estados para 

obtenção de uma composição mais suave do chimarrão, devido ao fraco sabor 

amargo. Assim, sugere-se que as ervas-mate dos estados de Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul obtidas para o presente estudo podem ser provenientes de misturas 

com a erva produzida no Paraná.  

As amostras do RS apresentaram ângulo hue médio maior, ou seja, são mais 

esverdeadas. Assim, amostras de Santa Catarina e do Paraná possivelmente 

tiveram seu teor de clorofila reduzido devido a algum tipo de degradação.  
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A atividade das enzimas peroxidase e polifenol oxidase tem sido responsáveis 

pela deterioração da qualidade e douramento em mate (CENI et al., 2008). A 

inativação destas enzimas através do processo de sapeco, segundo Nabechima et 

al. (2014), contribui para a cor verde atraente da erva-mate. Acredita-se, portanto, 

que o processo pós-colheita de sapeco, possivelmente tenha sido conduzido por 

diferentes métodos de um estado para outro, contribuindo para o resultado 

observado. 

 

5.3 Nariz Eletrônico 

 

Os sinais, após o alisamento, de cada um dos seis sensores MOS para as 69 

amostras de erva-mate podem ser visualizados na Figura 7. Pode-se observar que 

todos os sensores responderam as amostras, apresentando consideráveis variações 

de intensidade. 

 

Figura 7 – Sinais alisados obtidos para as 69 amostras de erva-mate através dos seis sensores MOS 
do e-nose labmade. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Na Tabela 7 encontram-se descritas as correlações entre os sinais dos 

sensores que apresentaram, como pode ser observado, elevados valores positivos. 

O estudo de Bona e Silva (2016), sobre emprego de um nariz eletrônico para 

análises em café, também relatou tal comportamento dos sinais dos sensores. 
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Tabela 7 – Correlação entre os sinais dos sensores. 

Sensor MQ2 MQ7 MQ9 MQ136 MQ137 MQ138 

MQ2 1 0,9918 0,9881 0,9836 0,9553 0,9659 
MQ7 0,9918 1 0,9834 0,9765 0,9638 0,9445 
MQ9 0,9881 0,9834 1 0,9953 0,9584 0,9477 

MQ136 0,9836 0,9765 0,9953 1 0,9483 0,9409 
MQ137 0,9553 0,9638 0,9584 0,9483 1 0,9301 
MQ138 0,9659 0,9445 0,9477 0,9409 0,9301 1 

Fonte: Autoria própria. 
 

Os sinais médios dos sensores por estado de origem das amostras podem 

ser observados na Figura 8. As amostras do estado do PR, em média, mostraram-se 

mais ricas nos compostos voláteis detectáveis pelos sensores do nariz eletrônico. 

Nota-se, ainda, que uma maior diferença de intensidade de sinal foi obtida para as 

amostras de SC através do sensor MQ138. 

 

Figura 8 – Sinais médios das amostras de erva-mate, por estado de origem, obtidos pelos seis 
sensores. 

 
PR: Paraná; SC: Santa Catarina; RS: Rio Grande do Sul. 
Fonte: Autoria própria. 

 

5.4 ComDim 

 

Na análise ComDim foram utilizadas cinco dimensões comuns (CCs), as 

quais foram suficientes para acumular uma variância total explicada igual a 97,16% 

ou para as cinco primeiras CCs, 58,21, 16,68, 12,58, 5,38 e 4,31%, respectivamente. 

Para cada CC, obtiveram-se as saliências, os scores e os loadings de cada tabela.  

Os gráficos de scores da análise ComDim com as informações de 

similaridade e diferença entre as amostras com relação a presença de açúcar e ao 
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estado de origem destas em CC1, CC2, CC3, CC4 e CC5 podem ser observados na 

Figura 9 (a), (b), (c), (d), (e) respectivamente. 

As saliências das tabelas de dados para cada CC estão descritas na Tabela 

8.  

 

Tabela 8 – Saliências de cada tabela na construção das dimensões comuns. 

 CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 

Vis 0,6333 0,01534 0,0088 0,0045 0,0150 
NIR 0,0459 0,7345 0,0098 0,0025 0,0050 
Cor 0,8011 0,0147 0,0068 0,0010 0,0053 
E-nose 0,0507 0,0012 0,8357 0,0011 0,0022 
HPLC 0,2329 0,0137 0,0068 0,0293 0,4939 
CFAA 0,0282 0,0436 0,0011 0,5587 0,0656 

Fonte: Autoria própria. 
 

Nota-se, através das saliências descritas na Tabela 8, que as informações 

relevantes e, responsáveis, pela discriminação das amostras em CC1, provêm 

principalmente dos parâmetros de cor, por ser esta a tabela de dados de maior peso, 

havendo também uma contribuição da região espectral do visível. Já para a 

distribuição das amostras em CC2, o que se pode observar é que a tabela de dados 

de maior peso é a da região espectral de NIR, sendo predominantemente 

responsável pelo padrão observado das amostras. A distribuição das amostras que 

pode ser observada em CC3 se deve, especialmente, aos dados da tabela E-nose, 

que apresentou o maior peso. Em CC4, as amostras discriminam-se, sobretudo 

devido ao peso da tabela de dados tituláveis. Por fim, em CC5, a discriminação das 

amostras é influenciada principalmente pelos dados que compõem a tabela de 

HPLC, de maior peso. 

Avaliando os gráficos de scores da Figura 9 (a), (c), (d), (e) para CC1, CC3, 

CC4 e CC5, verifica-se que não há separações definidas das amostras quanto a 

presença de açúcar assim como ao estado de origem. 

O gráfico de scores em CC2, Figura 9 (b), evidenciou a formação de dois 

agrupamentos distintos, que notadamente relacionaram-se a presença de açúcar 

nas amostras. Pode-se observar que as amostras adicionadas de açúcar foram 

agrupadas na CC2 positiva, com exceção de uma amostra (R11A). Outras cinco 

amostras (P10, P19, S8, R15, R31) que não continham informação em suas 

respectivas embalagens sobre a presença de açúcar agruparam-se com amostras 

no quadrante positivo de CC2.  
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Figura 9 – Gráficos de scores da análise ComDim por presença de açúcar e estado de origem. (a) 

CC1; (b) CC2; (c) CC3; (d) CC4; (e) CC5. 

 
(a)  

 
(b) 
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(c) 

 
(d) 

 
(e) 

P: Paraná; S: Santa Catarina; R: Rio Grande do Sul; A: Açúcar. 
Fonte: Autoria própria. 

 

Com relação à classificação das amostras por estado de origem não foi 

possível observar também, em CC2, uma separação definida destas. Possivelmente 

isso se deve ao fato de que, como discutido e sugerido anteriormente para a análise 

de cor, as amostras de erva-mate obtidas para o presente estudo provenham de 

misturas das ervas dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul com a erva-

mate produzida no Paraná, dificultado a classificação desejada. 

Em comparação, notou-se que as PCAs obtidas a partir dos dados da análise 

por HPLC e de compostos fitoquímicos e atividade antioxidante in vitro (Figura 2), 

não evidenciaram diferenças relevantes entre as amostras quanto as suas origens 
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geográficas e nem mesmo quanto a presença de açúcar podendo-se concluir que a 

NIRS foi mais eficiente para tal finalidade, combinada com o método ComDim. 

Os gráficos dos loadings com informações de quais variáveis de cada tabela 

são importantes para o padrão observado dos scores nas CCs podem ser 

visualizados na Figura 10. 

 

Figura 10 – Gráficos de loadings das tabelas da análise ComDim. (a) Vis; (b) NIR; (c) Cor; (d) E-

nose; (e) HPLC; (f) CFAA. 

 
(a) 

 
(b) 
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(c) 

 
(d) 

 
(e) 
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(f) 

Fonte: Autoria própria. 
 

Avaliando os loadings da tabela Cor, Figura 10 (c), nota-se que as amostras 

foram discriminadas em CC1 positiva devido as variáveis b*, C* e h e em CC1 

negativa devido aos parâmetros L* e a*. Portanto, as amostras, tais como P10, R4, 

R6 e R7, Figura 9 (a), agrupam-se em CC1 positiva especialmente devido à 

semelhança de intensidade da cor amarelada, que influencia diretamente o valor de 

C e, em CC1 negativa, tais como P8, S9 e S16, devido especialmente à semelhança 

de luminosidade e também de intensidade de cor verde. 

O gráfico de loadings, Figura 10 (a), do espectro visível evidenciou que as 

regiões de absorção que mais contribuíram para a discriminação das amostras em 

CC1 positiva, tais como as supracitadas, foram 490 nm e, especialmente, 666 nm, 

comprimentos de onda que, segundo SKOOG et al., (2007), correspondem 

respectivamente, às faixas de absorção das cores verde-azulada e vermelho e, em 

CC1 negativa, foram 544 nm e 708 nm. De acordo com Schoefs (2002), espectros 

de absorção de clorofila indicam a presença de duas bandas distintas e que 

correspondem as regiões do vermelho e azul. 

Além disso, os dados de colorimetria e os espectros visíveis mostraram 

saliências semelhantes na CC1, o que indica que os dois métodos analíticos 

compartilham informações comuns sobre as amostras. É interessante notar que 68% 

das amostras do RS apresentam scores positivos em CC1, enquanto que 65% das 

amostras de SC apresentam scores negativos em CC1. Portanto, o ComDim 

conseguiu detectar uma diferença na cor das amostras desses dois estados com 



74 
 

base nas tabelas 1 e 3. Essa diferença é evidenciada pelo espectro visível médio 

das amostras de cada estado. 

Os loadings apresentados no gráfico da Figura 10 (f) correspondentes à 

análise de compostos fitoquímicos e atividade antioxidante in vitro evidenciam que 

as amostras, Figura 9 (d), tais como P17, S10, R3A e R27, agrupam-se em CC4 

positiva devido à semelhança na atividade antioxidante pelo ensaio DPPH e, 

amostras tais como P2, P15, S6A, S15 e R31, em CC4 negativa, devido à 

semelhança na atividade antioxidante pelo ensaio FRAP. Vale ressaltar que 71% 

das amostras do RS apresentaram scores positivos em CC4. 

O agrupamento das amostras, Figura 9 (e), tais como P14, P18A, R9A e R14, 

observado em CC5 positiva se deve a semelhança destas quanto aos teores, 

obtidos por HPLC, de cafeína, especialmente e, de ácido neoclorogênico, como 

pode ser observado no gráfico de loadings da Figura 10 (e). Além disto, a 

semelhança das amostras quanto à atividade antioxidante pelos ensaios FRAP e 

ABTS, também contribuem para este agrupamento, como evidencia o gráfico de 

loadings da Figura 10 (f). Novamente, 61% das amostras do RS apresentaram 

scores positivos na CC5. Na CC5 negativa, as amostras agrupam-se devido aos 

parâmetros de cor analisados, especialmente, como evidenciado pelos loadings da 

Figura 10 (c). 

Nota-se, através do gráfico de loadings da tabela de dados do e-nose, Figura 

10 (d), que a intensidade dos sinais dos seis sensores contribuiu para o 

agrupamento das amostras observado em CC3 positivo, tal como para as amostras 

P9, R6 e R21, que consistem das amostras mais ricas nos compostos voláteis 

detectados pelos sensores utilizados. Isto pode ser melhor visualizado quando 

comparados os sinais das amostras com scores mais positivos (P9, R6) e mais 

negativos (R4, R29) em CC3, como na Figura 11, onde as amostras P9 e R6 

apresentam sinais de maior intensidade e, as amostras R4 e R29, sinais de menor 

intensidade. Observou-se que 62% das amostras do PR apresentaram scores 

positivos em CC3. 

Já em CC3 negativo, o padrão de scores observado para as amostras, tais 

como R4 e R29, se deve especialmente a semelhança destas quanto aos teores de 

ácido neoclorogênico e de cafeína, obtidos por HPLC, como pode ser observado no 

gráfico de loadings da Figura 10 (e). 
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Figura 11 – Sinais alisados obtidos através dos seis sensores do e-nose para amostras de erva-mate 

com scores mais positivos (P9, R6) e mais negativos (R4, R29) em CC3. 

 
P: Paraná; R: Rio Grande do Sul. 
Fonte: Autoria própria. 

 

Para a discriminação das amostras em CC2, o gráfico de loadings do 

espectro NIR destacou que as principais bandas responsáveis pela formação dos 

agrupamentos observados em CC2 foram 1418-1464 nm e 2028-2104 nm (Figura 10 

(b)). Além disto, observa-se que a semelhança das amostras quanto à atividade 

antioxidante pelos ensaios DPPH e ABTS, como pode ser visualizado no gráfico de 

loadings da Figura 10 (e), também contribuiu para o agrupamento das amostras em 

CC2 negativo. 

O pico observado em 1420 nm corresponde ao primeiro sobretom de O–H de 

hidrocarbonetos e aromáticos (WORKMAN JR.; WEYER, 2007; BURNS; 

CIURCZAK, 2007) que, segundo representação esquemática da correlação 

espectro-estrutura e regiões de absorção de principais componentes encontrados no 

café, apresentada em estudo de Barbin e colaboradores (2014), pode ser de ácido 

clorogênico, lipídeos água e carboidratos. O pico em 1454 nm corresponde a N–H 

de amina primária aromática (WORKMAN JR.; WEYER, 2007), em cafeína, ácido 

clorogênico, lipídeos e carboidratos (BARBIN et al., 2014). Em 2032 nm o pico 

corresponde ao estiramento do segundo sobretom de C=O de ureia (BURNS; 

CIURCZAK, 2007) e bandas de combinação de N–H de amidas primárias 

(WORKMAN JR.; WEYER, 2007).  

A região de 1438 nm é a principal responsável pela discriminação das 

amostras em CC2 e corresponde as bandas de combinação de C–H em CH2 
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(WORKMAN JR.; WEYER, 2007; BURNS; CIURCZAK, 2007) e de N–H de amidas 

primárias (WORKMAN JR.; WEYER, 2007). Também é observado um desvio nítido 

na forma espectral dessa região, Figura 12 (a), sendo que as amostras com açúcar 

apresentam um pico a mais na região de 1441 nm quando comparado ao espectro 

das amostras sem açúcar. Segundo Workman e Weyer (2007) a banda em 1441 nm 

corresponde à ligação O–H de carboidratos, como de sacarose cristalina, substância 

que, como esperado, apresentaria influência relevante na discriminação das 

amostras. 

 

Figura 12 – Espectros médios ampliados na região do NIR das amostras de erva-mate adicionadas 
de açúcar e sem açúcar e pré-tratados com MSC. (a) Região do primeiro desvio nitidamente visível; 
(b) Região do segundo desvio nitidamente visível. 

 
(a) 

 
(b) 

Fonte: Autoria própria. 
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O pico observado em 2076 nm corresponde a bandas de combinação de N–H 

de amidas secundárias da proteína ribonuclease A (RNase A) (WORKMAN JR.; 

WEYER, 2007) e encontra-se também em uma região onde um desvio na forma 

espectral pode ser observado na Figura 12 (b). Assim, considerando-se o início de 

tal região, o comprimento de onda de 2060 nm corresponde também a banda de 

combinação de estiramento de N–H de amidas secundárias em proteínas e, outro 

comprimento de onda presente no pico é de 2100 nm, característico de carboidratos 

(WORKMAN JR.; WEYER, 2007; BURNS; CIURCZAK, 2007). 

 

5.5 Análise discriminante pelo método de quadrados mínimos parciais – PLS-

DA 

 

5.5.1 Classificação para a presença de açúcar 

 

Os modelos supervisionados PLS-DA construídos para os espectros NIR pré-

tratados com MSC e MSC mais 2ª derivada, Figura 4 (b), (d), para discriminar as 

amostras de erva-mate devida à presença de açúcar são mostrados na Tabela 9. 

 

Tabela 9 – Modelos PLS-DA para classificação das amostras de erva-mate por presença de açúcar a 

partir dos espectros de NIR pré-tratados com MSC e MSC mais 2ª derivada. 

Pré-
tratamento 

LV Classe RMSEC RMSEP 
Calibração Previsão 

Sens.(%) Espec.(%) Sens.(%) Espec.(%) 

MSC 5 
CA 
SA 

0,2918 0,1991 
80 
91 

91 
80 

100 
100 

100 
100 

MSC + 
Segunda 
Derivada 

5 
CA 
SA 

0,2900 0,1711 
80 
97 

97 
80 

100 
100 

100 
100 

LV: variáveis latentes; RMSEC: raiz quadrada do erro médio quadrático de calibração; RMSEP: raiz 
quadrada do erro médio quadrático de predição; Sens.: Sensibilidade; Espec.: Especificidade; CA: 
com açúcar; SA: sem açúcar. 
Fonte: Autoria própria. 

 

Pode-se observar na Tabela 9 que o melhor modelo PLS-DA foi obtido para 

espectros NIR pré-tratados por MSC e 2ª derivada associadamente, visto que 

apresentou menores valores de RMSEC e RMSEP e maior sensibilidade e 

especificidade, sendo o número ótimo de LVs igual a 5. O modelo apresentou uma 

variância acumulada de 97,04% em X e de 59,96% em Y. Logo, os resultados 

apresentados a seguir referem-se a este modelo. Estudo realizado por Marquetti et 

al. (2016), evidenciou que melhores modelos para classificação de amostras de café 
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foram obtidos também da associação do MSC e 2ª derivada no pré-tratamento de 

espectros NIR. 

Na Figura 13 (a) pode-se observar que para a calibração das amostras da 

classe com açúcar o modelo não foi capaz de classificar corretamente todas as 

amostras, sendo 80% sensível (Tabela 9). O modelo também não foi capaz de 

identificar todas as amostras não pertencentes à classe com açúcar, sendo 97% 

especifico (Tabela 9). Entretanto, nota-se que para a previsão das amostras da 

classe com açúcar e de outras amostras, o modelo se mostrou 100% sensível e 

específico. 

O mesmo pode ser observado para a calibração e previsão das amostras da 

classe sem açúcar, Figura 13 (b), em que o modelo mostrou-se 97% sensível e 80% 

seletivo, com previsões das amostras da classe sem açúcar e de outras amostras 

100% seletivas e específicas. 

Em comparação com a análise exploratória usando o ComDim, pode-se 

verificar que dentre as amostras não discriminadas corretamente, duas amostras 

coincidem com as que não foram assertivamente classificadas pelo PLS-DA, 

compreendendo as amostras P19, a qual não continha informações sobre a adição 

de açúcar na embalagem e agrupou-se com amostras adicionadas de açúcar e, 

R11, para a qual o inverso foi observado, Figura 13 (a). 

Visto a similaridade de tal resultado com o obtido através do método ComDim, 

sugere-se a possibilidade de que estas amostras de erva-mate tenham sido 

intencionalmente adulteradas, pela adição de açúcar e falsa informação constada na 

embalagem. Embora por legislação a erva-mate possa ser adicionada de açúcar, de 

acordo com a Resolução - RDC nº 259 de 20 de setembro de 2002 (BRASIL, 2002), 

este deve constar na lista de ingredientes, que faz parte da informação obrigatória 

da rotulagem de alimentos. 
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Figura 13 – Respostas do modelo PLS-DA para espectros NIR pré-tratados por MSC e 2ª derivada 

associadamente. (a) Com açúcar; (b) Sem açúcar. 

 
(a) 

 
(b) 

Fonte: Autoria própria. 

 
O gráfico de scores pode ser visualizado na Figura 14. É possível verificar 

que a discriminação das amostras quanto à presença de açúcar se dá através da 

LV1, onde as amostras adicionadas de açúcar foram discriminadas em seu 

quadrante positivo e as não adicionadas de açúcar em seu quadrante negativo.  

Tal separação ocorreu de maneira muito similar a observada nos gráficos de 

scores da análise ComDim, Figura 9 (b). Na Figura 14 é possível observar, também, 

que quatro amostras, as quais não apresentavam em suas embalagens a 

informação sobre a adição de açúcar, agruparam-se com amostras adicionadas de 

açúcar, compreendendo as mesmas amostras que apresentaram tal comportamento 

na análise supracitada. 
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De tal modo, o gráfico de loadings obtido para LV1 coincide com o obtido para 

os espectros de NIR na análise ComDim, em CC2, Figura 10 (b), como pode ser 

visualizado na Figura 15. Assim, para a discriminação das amostras, o gráfico de 

loadings da LV1 do modelo PLS-DA obtido para espectros NIR pré-tratados por 

MSC e 2ª derivada associadamente destacou também que as principais bandas 

responsáveis pela formação dos agrupamentos observados em LV1 foram 1418-

1464 nm e 2028-2104 nm (Figura 15), correspondentes a vibrações de ligações 

anteriormente citadas. 

 

Figura 14 – Scores do modelo PLS-DA para espectros NIR pré-tratados por MSC e 2ª derivada 
associadamente em LV 1 versus LV 2. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 
Figura 15 – Gráfico de loadings da LV1 versus comprimento de onda (nm) do modelo PLS-DA para 

espectros NIR pré-tratados por MSC e 2ª derivada associadamente. 

 
Fonte: Autoria própria. 
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5.5.2 Classificação por origem geográfica 

 

Os modelos supervisionados PLS-DA construídos para os espectros NIR pré-

tratados com MSC e MSC mais 2ª derivada, Figura 4 (b), (d), para discriminar as 

amostras de erva-mate por origem geográfica são mostrados na Tabela 10. 

Ressalta-se que a exclusão de amostras adicionadas de açúcar, na construção de 

modelos PLS-DA para classificação por origem geográfica, não contribuiu para que 

modelos mais satisfatórios fossem obtidos. 

 

Tabela 10 – Modelos PLS-DA para classificação das amostras de erva-mate por origem geográfica a 
partir dos espectros de NIR pré-tratados com MSC e MSC mais 2ª derivada. 

Pré-
tratamento 

LV Classe RMSEC RMSEP 
Calibração Previsão 

Sens.(%) Espec.(%) Sens.(%) Espec.(%) 

MSC 5 

PR 

0,3840 0,4851 

46,67 94,29 33,33 92,31 

SC 33,33 97,37 20,0 92,86 

RS 82,61 81,48 50,0 63,64 

MSC + 2ª 
derivada 

12 

PR 

0,2394 0,4560 

100,0 100,0 50,0 76,92 

SC 83,33 97,37 80,0 92,86 

RS 95,65 96,30 100,0 72,73 

LV: variáveis latentes; RMSEC: raiz quadrada do erro médio quadrático de calibração; RMSEP: raiz 
quadrada do erro médio quadrático de predição; Sens.: Sensibilidade; Espec.: Especificidade; PR: 
Paraná; SC: Santa Catarina; RS: Rio Grande do Sul. 
Fonte: Autoria própria. 

 

Como pode ser observado na Tabela 10, o melhor modelo PLS-DA foi obtido 

também para espectros NIR pré-tratados por MSC e 2ª derivada associadamente, 

visto que apresentou menores valores de RMSEC e RMSEP e maior sensibilidade e 

especificidade, sendo o número ótimo de LVs igual a 12. O modelo apresentou uma 

variância acumulada de 99,02% em X e de 73,16% em Y, sendo os resultados 

apresentados a seguir referentes a este. 

Para a calibração das amostras da classe PR é possível observar na Figura 

16 (a) que o modelo foi capaz de classificar corretamente todas as amostras, 

apresentando-se 100% sensível. O modelo também foi capaz de identificar todas as 

amostras não pertencentes à classe PR, mostrando-se 100% específico. Entretanto, 

nota-se que para a previsão das amostras da classe PR e de outras amostras, o 

modelo se mostrou 50% sensível e 76,92% específico (Tabela 10). Assim, verifica-se 

que amostras do PR são as mais difíceis de serem classificadas e que, tais dados 

corroboram com informações obtidas sobre estas na análise de cor, reforçam-nas, 

quanto a possível mistura de ervas de diferentes estados. 
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Tanto para a calibração quanto para a previsão das amostras da classe SC o 

modelo não se mostrou capaz de classificar corretamente as amostras desta classe 

e as não pertencentes a esta, o que pode ser observado na Figura 16 (b). Na 

calibração o modelo apresentou uma sensibilidade de 83,33% e uma especificidade 

de 97,37% e na previsão de 80 e 92,86%, respectivamente (Tabela 10). 

O modelo para a calibração e previsão das amostras da classe RS, Figura 16 

(c), também não foi capaz de identificar todas as amostras desta classe e as não 

pertencentes a ela, mostrando-se 97% sensível e 80% seletivo na calibração. 

Contudo, para a previsão das amostras da classe RS foi 100% sensível e de outras 

amostras 72,73% específico. 

 

Figura 16 – Respostas do modelo PLS-DA para espectros NIR pré-tratados por MSC e 2ª derivada 
associadamente. (a) PR; (b) SC; (c) RS. 

 
(a) 

 
(b) 
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(c) 

PR: Paraná; SC: Santa Catarina; RS: Rio Grande do Sul. 
Fonte: Autoria própria. 

 

O gráfico de scores obtido em LV1 versus LV2, evidenciou a classificação das 

amostras com e sem açúcar pela LV1, de igual maneira ao gráfico de scores 

apresentado na Figura 14 e assim, portanto como o gráfico de loadings (Figura 15) 

discutidos para o modelo PLS-DA construído para a classificação por presença de 

açúcar. 

A partir da quinta LV foi possível observar classificações parciais das 

amostras quanto ao seu estado de origem. No gráfico de scores em LV5 versus LV6 

que pode ser visualizado na Figura 17 (a) observa-se que a maioria das amostras do 

PR, exceto cinco, foram agrupadas no quadrante negativo de LV5 e que a maioria 

das amostras de SC, exceto quatro, agruparam-se no quadrante positivo de LV6. 

No gráfico de scores de LV6 versus LV7, Figura 17 (b), nota-se que houve 

uma classificação parcial no quadrante positivo da LV7 para as amostras do estado 

RS, dez amostras localizam-se no quadrante negativo da LV7. 
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Figura 17 – Scores do modelo PLS-DA para espectros NIR pré-tratados por MSC e 2ª derivada 

associadamente. (a) LV5 versus LV6; (b) LV6 versus LV7. 

 
(a) 

 
(b) 

PR: Paraná; SC: Santa Catarina; RS: Rio Grande do Sul. 
Fonte: Autoria própria. 

 

O gráfico dos loadings com informações de quais variáveis contribuíram 

significativamente para o padrão observado dos scores nas LVs 5, 6 e 7 pode ser 

visualizado na Figura 18. 

 

 

 

 

 

 



85 
 

Figura 18 – Gráfico de loadings das LVs 5, 6 e 7 versus comprimento de onda (nm) do modelo PLS-

DA para espectros NIR pré-tratados por MSC e 2ª derivada associadamente. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Para a discriminação das amostras do PR, a análise de loadings do modelo 

PLS-DA sugere que as principais bandas responsáveis pela formação do 

agrupamento pela parte negativa da LV5 foram 1390, 1738, 2054, 2288 nm.  

O pico observado em 1390 nm é relativo a banda de combinação de C–H 

metil de hidrocarbonetos alifáticos (WORKMAN JR.; WEYER, 2007) em lipídios 

(BARBIN et al., 2014), em 1738 nm corresponde ao grupo funcional CONH2 de 

proteínas (WORKMAN JR.; WEYER, 2007), em 2054 nm refere-se ao estiramento 

de N–H de amidas em proteínas (BURNS; CIURCZAK, 2007) e por fim, em 2288 nm 

corresponde também ao grupo funcional CONH2 de proteínas (WORKMAN JR.; 

WEYER, 2007). 

Para a classificação das amostras de SC as bandas mais importantes são 

1880, 1932 e 2240 nm, pois apresentam loadings positivos para LV6. Em 1932 nm o 

pico observado corresponde ao estiramento de O–H e combinação de deformação 

de H–O–H em polissacarídeos (WORKMAN JR.; WEYER, 2007; BURNS; 

CIURCZAK, 2007) e em 2240 nm a banda de combinação de N–H em ureia 

(WORKMAN JR.; WEYER, 2007). 

As amostras do RS assemelham-se devido às bandas que apresentam 

loadings positivos para LV7, sendo os mais importantes os picos observados em 

1430 e 2298 nm na Figura 16. A região de 1430 nm refere-se à vibração do grupo 

funcional N–H de amidas primárias (WORKMAN JR.; WEYER, 2007) e 2298 nm ao 

segundo sobretom de C–H em proteínas (BURNS; CIURCZAK, 2007). 
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5.6 Comparativo entre metodologias empregadas para a classificação por 

origem geográfica através de dados de composição química e de espectros 

NIR obtidos de amostras de erva-mate 

 

5.6.1 Análise discriminante pelo método de quadrados mínimos parciais – PLS-DA 

 

Na Tabela 11 encontram-se descritos os modelos PLS-DA para classificação 

por origem geográfica das amostras de erva-mate obtidos através de dados de 

composição química e de espectros de NIR. 

   

Tabela 11 – Modelos PLS-DA para classificação de amostras de erva-mate por origem geográfica 

obtidos através de dados de composição química e de espectros de NIR. 

Dados LV Classe RMSEC RMSEP 
Calibração Previsão 

Sens. Espec. Sens. Espec. 

Composição química 7 

PR 

0,4198 0,4213 

46,67 94,29 33,33 84,62 

SC 33,33 89,47 40,00 100,0 

RS 69,56 66,67 100,0 81,82 

Espectros NIR 12 

PR 

0,2394 0,4560 

100,0 100,0 50,0 76,92 

SC 83,33 97,37 80,0 92,86 

RS 95,65 96,30 100,0 72,73 

LV: variáveis latentes; RMSEC: raiz quadrada do erro médio quadrático de calibração; RMSEP: raiz 
quadrada do erro médio quadrático de predição; Sens.: Sensibilidade; Espec.: Especificidade; PR: 
Paraná; SC: Santa Catarina; RS: Rio Grande do Sul. 
Fonte: Adaptado de Zielinski et al. (2017) e Autoria própria. 

 

As tentativas de classificação das amostras de erva-mate de acordo com a 

origem geográfica realizadas evidenciaram que o modelo de classificação PLS-DA 

construído a partir dos espectros NIR mostrou-se mais eficiente para a finalidade 

desejada do que o obtido a partir dos dados de composição química, visto que os 

resultados da sensibilidade e especificidade para a calibração e da sensibilidade 

para a previsão foram melhores, como descrito na Tabela 11. 

Portanto, visto que a espectroscopia de NIR é uma metodologia rápida e não-

destrutiva, diferentemente das metodologias de análise por HPLC e de dados de 

compostos fitoquímicos e atividade antioxidante in vitro empregadas por Zielinski e 

colaboradores (2017), que além de necessitarem de maiores tempos de análises 

geram resíduos químicos, o emprego da técnica se mostra uma alternativa eficaz 

para a classificação das amostras quanto a sua origem geográfica.  
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6 CONCLUSÕES 

 

O emprego de técnicas rápidas, especialmente da espectroscopia de 

infravermelho próximo, combinada com métodos quimiométricos abordados, tal 

como ComDim, possibilitou a obtenção de uma separação das amostras de erva-

mate especialmente por presença de açúcar. Considerando-se a origem geográfica 

das amostras o método não evidenciou diferenças relevantes entre estas.  

Contudo, os parâmetros de cor e os espectros visível indicam que as 

amostras de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul provieram de misturas com 

amostras do Paraná, fato esse que dificulta a separação por origem geográfica. 

Além disto, a análise das amostras em nariz eletrônico evidenciou que as amostras 

do PR são mais ricas nos compostos voláteis detectáveis pelos sensores utilizados, 

do que as amostras dos demais estados. 

Vale ressaltar que a separação das amostras com e sem açúcar obtida pelo 

método ComDim mostrou que este é eficiente para caracterizar amostras descritas 

por variáveis distintas, advindas de diferentes métodos analíticos e capaz de 

discriminar amostras por sua composição indicando a possível adulteração destas. 

Através do PLS-DA modelos satisfatórios foram obtidos de espectros de NIR 

para a classificação das amostras por presença de açúcar, podendo-se sugerir e, 

reforçando resultados da análise exploratória, que algumas amostras possivelmente 

haviam sido intencionalmente adulteradas, pela adição de açúcar e falsa informação 

na embalagem. Porém, para a classificação por origem geográfica não foram obtidos 

modelos satisfatórios, que, entretanto, comparando-se aos modelos construídos com 

dados de composição química, apresentaram desempenhos similares. 

Assim, conclui-se que a NIRS apresenta vantagens sobre as metodologias de 

referência citadas, pois além dos melhores resultados obtidos destaca-se por ser 

uma técnica mais rápida, não destrutiva e que não gera resíduo químico. 
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