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Classificação de erva-mate (ilex paraguariensis) empregando 
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Introdução 

Por natureza, produtos alimentícios possuem 

características relacionadas ao seu local de origem, 

e a determinação desta “impressão digital” tem-se 

tornado cada vez mais importante, tendo-se em 

vista o aumento de interesse pelos consumidores de 

alimentos de qualidade e de origem determinada.  

A infusão de erva-mate (ilex paraguariensis) é 

amplamente consumida na região sul da América 

Latina (sul do Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai) 

e possui um grande potencial para competir com a 

popularidade de outras bebidas como café e chá. 

Usada principalmente como fonte de cafeína, um 

agente terapêutico, possui diversas propriedades 

farmacológicas importantes, como por exemplo: 

suas características diuréticas e antioxidantes. 

As técnicas de espectroscopia no infravermelho 

próximo (NIR) e espectrometria atômica têm sido 

amplamente utilizadas como ferramentas, 

juntamente com a quimiometria, para discriminação 

de alimentos por local de origem. No presente 

trabalho, estas técnicas foram utilizadas para a 

classificação da erva-mate comercial por local de 

origem. 

Resultados e Discussão 

As amostras de erva-mate foram moídas e os 

espectros de NIR obtidos com uma alíquota da 

amostra sólida. Para determinação da concentração 

dos elementos, as amostras foram decompostas via 

úmida em sistema fechado sob aquecimento e 

determinados por ICP MS e ICP OES.  

Como pré-processamento, os espectros foram 

normalizados e centrados na média. Já as 

concentrações dos elementos foram autoescaladas. 

Para o NIR, a análise por componentes principais 

por intervalos (i-PCA) foi utilizada para a escolha da 

faixa do espectro. A região escolhida foi entre 4318 

a 4435 cm
-1

, onde a diferenciação foi possível 

devido a modos vibracionais dos grupos CH, CH2 e 

CH3 presentes nos polifenóis, xantinas entre outros 

componentes da erva-mate. 

Para avaliar a potencialidade dos dois conjuntos 

de dados foram empregadas a análise hierárquica 

de agrupamentos (HCA) e por componetes 

principais (PCA), sendo um HCA ilustrado na Fig.1. 

Figura 1. Dendrograma empregando NIR para a 

identificação das amostras de acordo com o local de 

origem. (U=Uruguai, B=Brasil, A=Argentina). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A análise descriminante por mínimos quadráticos 

parciais (PLS-DA) foi empregada, sendo realizada a 

escolha dos grupos de treinamento e teste pelo 

algoritmo Kennard-Stone. A classificação por NIR 

das amostras foi correta para todo o grupo de teste.  
Tendo em vista que diferentes solos e climas, 

juntamente com as diferentes formas de 
processamento e cultivo levam a diferentes 
proporções de nutrientes e contaminantes para a 
planta, o perfil dos elementos obtidos por 
espectrometria óptica com plasma indutivamente 
acoplado (ICP OES) a classificação foi correta. Para 
o perfil dos elementos obtidos através do 
espectrômetro de massas com plasma 
indutivamente acoplado (ICP MS) e ICP OES a 
classificação não foi tão efetiva, tendo uma amostra 
brasileira sendo classificada como argentina.  

Conclusões 

  Mediante o perfil de concentrações dos elementos 

e dos espectros de NIR foi possível classificar a 

erva-mate de acordo com o país de origem. As 

classificações obtidas pelas diferentes técnicas 

indicam um potencial de diferenciação pela origem.    
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