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RESUMO

SILVA, Diego Henrique da. Método Alternativo de Beneficiamento de erva-mate
Baseado em Modelos Estatísticos e Métodos Cromatográficos para Avaliação
de Antraquinonas, HPA’s, Atividade Antioxidante e Composição Fenólica.
2019. 114 p. Dissertação (Mestrado em Tecnologia de Processos Químicos e
Bioquímicos) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 2019.

A inativação de enzimas deteriorativas (peroxidases) em folhas de erva-mate é
realizada em altas temperaturas no processo conhecido no Brasil como sapeco. As
temperaturas utilizadas de 400-620 °C produzem compostos de pirólise, como
Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HPAs), constituídos por uma ampla classe
de compostos orgânicos que contêm dois ou mais anéis aromáticos condensados,
gerados a partir da combustão incompleta de matéria orgânica que compreende alto
índice de potencial mutagênico. O presente estudo teve como objetivo avaliar como
um processo de branqueamento alternativo de imersão em água atua na inativação
da enzima peroxidase e nos teores de HPA’s e compostos antraquinônicos. Foi
utilizado o design composto rotacional central que avaliou os efeitos do tempo de
imersão (30, 40, 60, 80 e 90 s) e temperatura (80, 82, 87, 92 e 94 ° C) com 22
arranjos fatoriais completos (níveis +1,41 e -1,41) e três pontos centrais. Após os
tratamentos, a atividade enzimática foi determinada utilizando ensaio colorimétrico e
os resultados indicaram que a melhor condição para a inativação foi obtida após
tratamento a 87 °C por 90 s, (atividade de 0,062 mmol.L-1 ± 0,002). O coeficiente de
determinação (R2) atesta que 97,9% da variabilidade dos dados pode ser explicada
pelo modelo proposto, sendo a temperatura, o tempo de extração e a interação entre
esses fatores significativos no intervalo de confiança de 95%. A avaliação da
presença

de

HPA’s

foi

realizada

por

cromatografia

gasosa

acoplada

à

espectrometria de massas, e as Antraquinonas via Cromatografia Líquida de Alta
Eficiência, ambos os métodos atestaram a ausência dos compostos de interesse
após o processo alternativo de tratamento. Os parâmetros para a validação dos
métodos cromatográficos foram satisfatórios, sendo a extração denominada
QuEChERS a mais apropriada para os HPA’s e a extração sólido-líquido com
8

metanol a mais apropriada para as antraquinonas, avaliada após delineamento
Simplex Centroide utilizando os solventes metanol, água e etanol e a interação entre
eles. A determinação da atividade antioxidante pelos métodos de sequestro dos
radicais ABTS e DPPH, redução do ferro, bem como, a avaliação dos teores de
Compostos Fenólicos Totais foram realizados utilizando-se os extratos da erva-mate
provenientes da indústria ervateira (branqueada e não branqueada) e uma amostra
comercial, resultando em valores semelhantes entre as amostras. Os resultados
obtidos neste estudo atestam que no tratamento alternativo, o teor da enzima
peroxidase foi baixo, demonstrando que esta classe de enzimas pode ser inativada
sem o uso da operação de desidratação em contato direto das folhas com a chama
e fumaça do processo sapeco, evitando a contaminação do produto final pelos
compostos provenientes da combustão incompleta de matéria orgânica. A partir dos
resultados obtidos pode-se elaborar procedimentos que possam ser empregados
como controle de qualidade do processamento para assegurar a qualidade do
produto final.

Palavras-chave: Inativação enzimática, hidrocarbonetos policíclicos aromáticos,
QuEChERS, Antraquinoas, CG-EM, CLAE.

9

ABSTRACT

SILVA, Diego Henrique da. Alternative Method of Mate Processing Based on
Statistical Models and Chromatographic Methods for Assessment of
Anthraquinones, PAH's, Antioxidant Activity and Phenolic Composition. 2019.
114 p. Dissertação (Mestrado em Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos)
– Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 2019.

The inactivation of deteriorating enzymes (peroxidases) in mate leaves is carried out
at high temperatures in the process known in Brazil as sapeco. The temperatures
used at 400-620 ° C produce pyrolysis compounds, such as Aromatic Polycyclic
Hydrocarbons (PAHs), consisting of a broad class of organic compounds containing
two or more condensed aromatic rings, generated from the incomplete combustion of
organic matter comprising high mutagenic potential. The present study aimed to
evaluate how an alternative bleaching process of water immersion acts on the
inactivation of the peroxidase enzyme and on the levels of HPA's and anthraquinone
compounds. The central rotational compound design was used to evaluate the
effects of immersion time (30, 40, 60, 80 and 90 s) and temperature (80, 82, 87, 92
and 94 ° C) with 22 complete factorial arrangements (+ 1.41 and -1.41) and three
central points. After the treatments, enzymatic activity was determined using
colorimetric assay and the results indicated that the best condition for inactivation
was obtained after treatment at 87 ° C for 90 s (activity of 0.062 mmol.L-1 ± 0.002).
The coefficient of determination (R2) attests that 97.9% of the data variability can be
explained by the proposed model, with temperature, extraction time and interaction
between these factors being significant in the 95% confidence interval. Assessment
of the presence of HPA's was performed by gas chromatography coupled to mass
spectrometry,

and

the

Anthraquinones

via

High

Performance

Liquid

Chromatography, both methods attested to the absence of the compounds of interest
following the alternative treatment process. The parameters for the validation of the
chromatographic methods were satisfactory, being the extraction denominated
QuEChERS the most appropriate for the HPA's and the solid-liquid extraction with
methanol more appropriate for the anthraquinones, evaluated after a Simplex
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Centroide delineation using the solvents methanol, water and ethanol and the
interaction between them. The determination of the antioxidant activity by the ABTS
and DPPH radical sequestration methods, iron reduction, as well as the evaluation of
the Total Phenolic Compounds contents were carried out using the yerba mate
extracts from the weed industry (bleached and unbleached) ) and a commercial
sample, resulting in similar values between the samples. The results obtained in this
study attest that in the alternative treatment the peroxidase enzyme content was low,
demonstrating that this class of enzymes can be inactivated without the use of the
dehydration operation in direct contact of the leaves with the flame and smoke of the
sapeco process, avoiding the contamination of the final product by the compounds
from the incomplete combustion of organic matter. From the obtained results one can
elaborate procedures that can be used as control of the quality of the processing to
assure the quality of the final product.

Keywords: Enzymatic inactivation, polycyclic aromatic hydrocarbons, QuEChERS,
Anthrachinone, GC-MS, HPLC.
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1 INTRODUÇÃO

A erva-mate (Ilex paraguariensis) pertence à família Aquifoliacea e essa
espécie se desenvolve naturalmente nas regiões tropicais, subtropicais e
temperadas do Brasil, Paraguai e Argentina (PIOVEZAN-BORGESA et al., 2016).
Possui considerável importância socioeconômica e é um produto amplamente
conhecido e utilizado como uma infusão das folhas, sendo esta denominada
“chimarrão” (PAGLIOSA et al., 2010; FILIP et al., 2001).
Após a colheita das folhas, o beneficiamento da erva-mate passa por duas
etapas, o processo de branqueamento denominado sapeco (contato direto da
matéria-prima com a chama) e o beneficiamento, que engloba a retificação de
umidade, separação de folhas e palitos e embalo do produto final. Tanto o
cancheamento como o beneficiamento são importantes estágios para mudanças
físico-químicas e sensoriais que configuram o produto final (SOUZA, 1998;
VALDUGA, 1994).
Atualmente, ocorre um aumento na busca por alimentos contendo
substâncias biologicamente ativas, por consumidores que buscam produtos para
uma vida mais saudável (MORAES; COLLA, 2006). A erva mate enquadra-se neste
contexto devido às suas características nutricionais e medicinais (diurética, antireumática e antioxidante) (BASTOS et al., 2006; FILIP et al., 2001). Os efeitos
positivos da erva mate podem estar relacionados à presença de metilxantinas
(cafeína, teobromina e teofilina) (Bravo et al., 2007) e devido a sua atividade
antifúngica, antimicrobiana e até mesmo anticâncer (He et al., 2009).
Apesar dos comprovados benefícios do consumo da erva mate, se faz
necessário a melhoria em sua tecnologia de processamento, implementando
processos menos poluentes e que garantam a qualidade do produto (Vieira, 2009).
Estágios do processamento da erva mate que utilizam a combustão de matéria
orgânica (sapeco) para inativação de enzimas deteriorativas, podem contribuir para
a contaminação do produto com Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HPAs)
(Lin et al., 2005). Esta classe de compostos é prejudicial à saúde humana devido ao
seu poder carcinogênico, conforme descrito nos estudos de Londoño (2015). Novos
métodos alternativos aos de sapeco têm sido desenvolvidos, dentre eles pode-se
citar o método de tratamento térmico. Esse método não requer o contato direto da
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fumaça de combustão com a erva-mate e pode ser uma alternativa viável para
reduzir os níveis de constituintes tóxicos da erva-mate processada (GOLOZAR et al.,
2012).
A imersão das folhas em água aquecida pode promover diminuição dos níveis
de HPAs, pelo fato de não existir o contato direto da erva-mate com a chama, além
de influenciar nos teores de antraquinonas e compostos com atividade antioxidante.
Desta forma, a qualidade do produto final pode ser melhorada, o que beneficiará as
ervateiras pela possibilidade de adequação às exigências de exportação segundo as
legislações internacionais como a European Communities Regulations No 836/2011
(COMISSÃO EUROPÉIA, 2011).
Visando o melhoramento do processo sem afetar as características da ervamate, este trabalho tem como principal objetivo sugerir um método alternativo de
beneficiamento baseado em imersão das folhas em água aquecida. Para tanto, foi
utilizado um delineamento composto central rotacional (DCCR) para avaliar as
condições do processo por meio do monitoramento dos teores de HPAs e
antraquinonas usando métodos cromatográficos otimizados e validados para tal
finalidade.
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2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

Desenvolver um método alternativo de beneficiamento de erva-mate, baseado
na imersão das folhas em água aquecida (branqueamento), capaz de produzir um
produto final com elevada atividade antioxidante e teores de antraquinonas e HPAs
em conformidade com a legislação internacional. Os teores de HPAs e
Antraquinonas

foram

determinados

via

análises

cromatográficas,

sendo

a

cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) aplicada para as Antraquinonas e a
cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas (CG/EM) para os HPAs.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Obter a melhor relação de temperatura e tempo de exposição da erva-mate
no processo de inativação das enzimas, por imersão em água aquecida
através do delineamento composto central rotacional.



Verificar se as combinações entre temperatura e tempo de exposição das
folhas estão diretamente relacionadas aos teores de compostos fenólicos
totais, atividade antioxidante, antraquinonas e hidrocarbonetos policíclicos
aromáticos, por meio de análises espectroscópicas e cromatográficas (líquida
e gasosa).



Otimizar o método de extração de Antraquinonas e HPA’s, comparando os
métodos de extração sólido-líquido e QuEChERS (Quick, Easy, Cheap,
Effective, Ruged and Safe)



Otimização da extração das antraquinonas por delineamento Simplex
Centroide.



Otimização e validação de método de determinação de Antraquinonas por
CLAE.
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Otimização e validação de metodologia para determinação de HPA e
Antraquinonas via cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de
massas,



Obter após o processamento desenvolvido um produto final com potencial
para comercialização nacional e internacional.
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3 REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 ERVA-MATE

A erva-mate é espécie, que quando adulta, pode alcançar entre quatro e oito
metros de altura, podendo se desenvolver mais em condições favoráveis ao seu
crescimento. A erva mate foi classificada pelo pesquisador e viajante francês
Auguste de Saint-Hilaire (1779-1853) no início do século XIX, seguindo os critérios
da Botânica (GERHARDT, 2013). De acordo com a classificação taxonômica atual, a
erva-mate constitui a família Aquifoliaceae e o gênero Ilex, no qual estão incluídas
algumas centenas de espécies espalhadas pelo planeta (GERHARDT, 2013).
Originária da América do Sul, a erva-mate (Ilex paraguariensis St. Hill) ocorre
naturalmente no Brasil, Argentina e Paraguai, com predominância no Brasil, país
responsável por 80% da produção dentre os países anteriormente citados. A ervamate está distribuída entre os estados do Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná,
Santa Catarina e Rio Grande do Sul, sendo a região Sul a maior produtora
(ESMELINDRO et al., 2002).
A exploração da erva mate alcançou importância no século XIX, quando a
planta recebeu a intitulação de “ouro verde”, tendo impacto na economia devido à
importância e a influência dos “ervateiros” e barões do mate. Neste período, o ciclo
econômico da erva mate atingiu dimensão semelhante ao ciclo do café, porém, após
o setor passar por um período de estagnação, a erva mate não retomou as
dimensões do passado áureo (MACCARI JUNIOR, 2005).
Avaliando o cenário nacional, segundo a plataforma Alice Web, no ano de
2016 foram exportados aproximadamente 645 milhões de toneladas de erva mate,
representando um valor total de aproximadamente US$ 185 bilhões, sendo a China
o principal país importador (44,38% do total exportado). Na região sul do Brasil, o
estado do Paraná assumiu o primeiro lugar em quantidade de erva-mate exportada
em 2016, com potencial de liderar também em valores arrecadados se melhorada a
qualidade. (Tabela 1).
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Estado

US$

Peso Líquido (kg)

Rio Grande do Sul

16.578.206.410

21.674.623.169

Paraná

15.171.099.837

23.889.042.030

Santa Catarina

7.593.442.270

6.360.574.285

Tabela 1 - Dados sobre a exportação de erva mate na região sul do Brasil para o
ano de 2016
Fonte: Alice Web, (2017)

O Fundo de Desenvolvimento e Inovação da Cadeia Produtiva da Erva Mate
(FUNDOMATE, 2017) comparou a exportação brasileira no mês de maio de 2016 e
2017. A exportação para o mês de maio de 2017 totalizou 3.330.912 kg com
rendimento de US$7.379.100,00 ao mercado brasileiro. Embora os números
apresentem quantias consideráveis, ao comparar com o mesmo período de 2016 o
volume de exportação pareceu estável, com uma leve queda de 2,7%. Tal valor
informa mais um motivo para a seriedade das adequações das indústrias perante às
legislações vigentes no exterior.
Apesar dos números apresentados comprovarem o potencial de exportação
da erva-mate, o processo utilizado no seu beneficiamento ainda é rudimentar,
necessitando a implementação de processos mais avançados e menos poluentes,
garantindo assim, uma melhor qualidade do produto (VIEIRA, 2009).

3.2 COMPOSTOS FENÓLICOS

Formados no metabolismo especializado dos vegetais, os compostos
fenólicos possuem funções de defesa contra o ataque de pragas e apresentam a
capacidade de reagir com radicais livres, produzindo radicais estáveis (SOARES et
al., 2008).
Os compostos fenólicos atuam como antioxidantes, não exclusivamente pela
sua habilidade em doar hidrogênio ou elétrons, mas também devido ao fato de seus
radicais intermediários apresentarem elevada estabilidade (BRAND-WILLIAMS;
CUVELIER; BERSET, 1995). Os produtos intermediários, formados pela ação destes
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antioxidantes, são relativamente estáveis devido à ressonância do anel aromático
apresentada por esta classe de substâncias (NAWAR, 1996).
Quimicamente os compostos fenólicos apresentam em sua estrutura grupos
benzênicos característicos, tendo como substituintes grupamentos hidroxilas e vão
desde moléculas fenólicas simples até compostos altamente polimerizados (BRAVO,
1998; HARBORNE; DEY; LEA, 1989). Esta classe de compostos possui ampla
variedade e divide-se em flavonoides (polifenois) e não flavonoides (fenóis simples
ou ácidos orgânicos) (LORDÊLO et al., 2010).

3.2.1 Flavonoides

Os flavonoides representam um dos grupos fenólicos mais importantes e
diversificados entre os produtos de origem natural. Essa classe de metabólitos
especializados é amplamente distribuída no reino vegetal (COUTINHO, MARCELA
A. S.; MUZITANO, MICHELE F.; COSTA, 2009). Os flavonoides, segundo PIETTA,
(2000) são semelhantes quanto às suas formas estruturais, pois possuem um
esqueleto básico (núcleo flavano), que consiste de 15 átomos de carbono
distribuídos em três anéis identificados como A, B e C (Figura 1).

Figura 1 - Estrutura básica dos flavonoides

Fonte: Adaptado de (PIETTA, 2000)
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Os átomos de hidrogênio dos grupos hidroxilas que podem ser localizados em
várias posições dos anéis A, B e C (Figura 1), as duplas ligações dos anéis
benzênicos e a dupla ligação do grupamento carbonila de algumas moléculas de
flavonoides asseguram a esses compostos sua alta atividade antioxidante (RICEEVANS; MILLER; PAGANGA, 1996). Esta classe de compostos apresenta uma
ampla série de padrões de substituição, o que permite a classificação em diversas
subclasses como flavonas, flavanonas, flavonóis e antocianinas entre outros (Figura
2) (OLIVEIRA, 2011):

Figura 2 - Estruturas gerais dos principais grupos de flavonoides

Fonte: Adaptado de OLIVEIRA, (2011)

A erva-mate, segundo BRACESCO et al., (2011) contém flavonoides, entre os
principais componentes orgânicos, especialmente epicatequina e galocatequina.
LUZ et al., (2016) e FILIP et al., (2001), constataram também a presença de níveis
de rutina. Flavonóis, quercetina e campferol também já foram identificados em erva
mate, conforme estudos de BASTOS, (2003) e FILIP et al., (2001).

3.2.2 Não Flavonoides
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A classe dos não-flavonoides compreende os derivados dos ácidos
hidroxicinâmico e hidroxibenzóico (Figura 3), sendo sua atividade antioxidante
associada com a posição dos grupos hidroxilas e também com a proximidade do
grupo–CO2H em relação ao grupo fenil (RICE-EVANS; MILLER; PAGANGA, 1996).

Figura 3 - Estrutura básica dos ácidos hidroxicinâmicos (1) e ácidos hidroxibenzóicos
(2), podendo haver hidroxila nos radicais R'

Fonte: Adaptado de MILENE ANGELO; JORGE, (2007)

Em extratos de erva mate encontra-se o ácido gálico (derivado do ácido
hidroxibenzóico) e, em elevada quantidade o ácido clorogênico, que é extensamente
estudado devido à sua atividade antioxidante (BRACESCO et al., 2011; BUTIUK et
al., 2016). Concentrações de ácido cafeico foram também relatadas nos trabalhos de
BASTOS et al., (2006) e FILIP et al., (2001).
Assim como os flavonoides, os fenóis simples representam a maioria dos
compostos fenólicos que possuem baixa massa molecular com sua solubilidade
variando de acordo com sua polaridade e estrutura química (WENZEL, 2013).

3.3 ANTRAQUINONAS
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As antraquinonas são metabólitos especializados presentes em plantas, como
os terpenos, alcaloides, taninos e saponinas. São aleloquímicos que apresentam
caracteres adaptativos, os quais apresentam modificações ao longo da evolução
pela seleção natural a fim de defender as plantas contra vírus, bactérias, fungos,
plantas concorrentes e os herbívoros (LIMA; GOMES, 2014). AGARWAL et al.,
(2000) em seus estudos sobre princípios antifúngicos de ocorrência natural em
Ruibarbo, constatou resultados positivos com quatro derivados de antraquinonas
como o-Crisofanol, Physion, Reína e Aloe-Emodina. Estas quatro, juntamente com a
Emodina, são as antraquinonas mais pesquisadas atualmente (Figura 4).

Figura 4 - Estrutura química das variedades mais estudadas de antraquinonas.

Fonte: AICHNER; GANZERA, (2015)

Os derivados naturais antraquinônicos são considerados estruturas derivadas
do acetato, onde se pode verificar uma via especulativa na Figura 5, segundo
DEWICK (2002).
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Figura 5 - Via do acetato para síntese de antraquinonas

Fonte: DEWICK., (2002)

Verificando a primeira rota de reação, três condensações do tipo aldol
possibilitam a formação do intermediário hipotético 1, e devido ao oxigênio no anel
central, o endocrocin acaba sendo formado pela reação de enolização onde o
oxigênio carbonílico deve ser introduzido em algum estágio durante a biossíntese
por um processo oxidativo, o qual não há muita informação (DEWICK, 2002). Ainda
examinando a via do acetato, a emodina, um metabólito de algumas espécies de
Penicillium, mas também encontrada em plantas como Rhamus e Rumex, aparenta
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ser formada a partir do endocrocin por uma reação simples de descarboxilação,
facilitada pela função fenólica adjacente e a metilação da emodina levaria a estrutura
da Physion (DEWICK, 2002).
Os métodos preferidos para a determinação destes compostos são a
Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE) em combinação com detector de
arranjo de diodos, fluorescência ou espectrômetro de massas (EM) (AICHNER;
GANZERA, 2015). Contudo, verifica-se no trabalho de ZUO et al., (2008) que há
maior intensidade na resposta quando se utilizado detector de fluorescência (Figura
6) pelo fato deste detector apresentar elevada sensibilidade.

Figura 6 - Comparação das intensidades de resposta entre os detectores de
fluorescência (linha pontilhada) e arranjo de diodos (linha contínua) para cinco
antraquinonas (1, aloe-emodina; 2, Reína; 3, emodina; 4, crisofanol; 5, parietina).

Fonte: (ZUO et al., 2008)

Faz-se necessário a determinação das antraquinonas, tendo em vista o
regulamento Nº 1146/2014 da União Européia (REGULAMENTO (EU) 1146, 2014)
que se refere aos limites máximos de resíduos de antraquinona, benfluralina,
bentazona entre outros em diversos tipos de alimentos. O referido regulamento
complementa o Regulamento (CE) Nº 396/2005, onde não houve a inclusão da
classe antraquinona, aplicando-se o valor máximo permitido de antraquinonas de
0,02 mg/kg para chá, café e infusão de plantas secas. Na Europa, a antraquinona é
utilizada como fungicida, sendo proibido o seu uso comercial.
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As antraquinonas podem apresentar potencial mutagênico, sendo positivos
testes em células de linfoma de camundongos nos estudos de GUO et al., (2014),
onde foram destacados resultados para a emodina, aloe-emodina e crisofanol em
substratos de Aloe-vera. As antraquinonas emodina e aloe-emodina também
induziram mutações em linfomas de camundongos nos ensaios de MÜLLER et al.,
(1996). De acordo com as informações sobre a atividade mutagênica de alguns
compostos antraquinonicos torna-se interessante e necessária a verificação e
controle destes compostos para o consumo.

3.4 ENZIMAS PEROXIDASE E POLIFENOLOXIDASE

Até a década de 1980, os polifenois eram considerados como antinutrientes
devido ao aspecto pardo causado em muitas partes comestíveis de vegetais após
serem cortados e expostos ao oxigênio do ar (WENZEL, 2013). Esta reação é
catalisada pelas enzimas polifenoloxidases, que oxidam os grupos fenólicos em
grupos cetônicos, produzindo quinonas de cor escura, conforme Figura 7 (WENZEL,
2010).
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Figura 7 - Efeito da polifenoloxidase formando quinonas de coloração escura.

Fonte:FATIBELLO-FILHO; DA CRUZ VIEIRA, (2002)

Variedades de enzimas podem estar relacionadas ao aparecimento de cor
escura e alterações organolépticas, como por exemplo, as enzimas peroxidase e
catalase (ISIDORO; BATTESTIN, 2014), sendo esta reação indesejada devida a
alteração da coloração natural do produto. A peroxidase possui forte resistência à
inativação e está presente em todos os tecidos vegetais, podendo ser determinada
por métodos colorimétricos simples e sensíveis (ISIDORO; BATTESTIN, 2014). É
considerada também uma enzima altamente resistente ao calor, desta forma, a sua
inativação é utilizada como indicador de conformidade em sistemas de
branqueamento em processamento vegetal (FREITAS et al., 2008).

3.5 HIDROCARBONETOS POLICÍCLICOS AROMÁTICOS (HPAS)

Os HPAs são constituídos por uma ampla classe de compostos orgânicos,
contendo dois ou mais anéis aromáticos condensados, gerados a partir da
combustão incompleta de matéria orgânica, que compreende um alto índice de
potencial mutagênico. A presença de HPA’s pode ser resultante dos processos ou
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preparação que envolva altas temperaturas e/ou contato direto com a chama ou
gases de combustão

(DE LIMA et al., 2017; GARCIA LONDOÑO; REYNOSO;

RESNIK, 2015), conforme (Figura 8). Tais compostos vêm recebendo muita atenção
devido aos problemas de saúde que podem acarretar em humanos (DE LIMA et al.,
2017):

Figura 8 - Mecanismo de formação de Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos

Fonte: Adaptado de (LOPES; DE ANDRADE, 1996)

Há mais de uma centena de estruturas de HPAs, porém apenas 16 são
considerados contaminantes prioritários pela Agência de Proteção Ambiental
Americana (USEPA – United States Environmental Protection Agency) (USEPA,
2010) (Figura 9) e por isso amplamente estudadas.
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Figura 9 - Estrutura química dos principais HPAs de acordo com a USEPA

Fonte: Adaptado de VIEIRA., (2009)

Segundo o Regulamento nº 208/205, de 4 de fevereiro de 2005 e o anexo nº
1881/2006 do Comitê Científico da Alimentação Humana da Comunidade Européia,
o benzopireno foi selecionado como marcador para ocorrência e efeito cancerígeno
de HPAs

nos alimentos (Comissão Européia, 2005). Em consequência, o

Regulamento nº 835/2011 da Comissão Européia alterou o Regulamento nº
1881/2006 para fixar nível máximo de 0,58 μg/kg para a soma de quatro HPAs
(benzo(a)

pireno,

benzo(a)

antraceno,

(COMMISSION REGULATION No 836/2011”).

Benzo(b)

fluoranteno

e

criseno)
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O câncer de esôfago em seres humanos é uma causa comum de morte em
algumas partes da América do Sul, incluindo o sul do Brasil, nordeste da Argentina,
Uruguai e Paraguai (PARKIN et al., 2001). Devido ao elevado consumo diário de
grandes volumes de erva-mate nessas áreas, encontrou-se uma associação entre o
mate e o câncer de esôfago na maioria dos casos, levantando a hipótese que o
consumo da infusão em elevadas temperaturas poderia explicar a alta incidência nos
locais citados (CASTELLSAGUÉ et al., 2000). Contudo, KAMANGAR et al., (2008)
atestou a presença de constituintes cancerígenos, os HPAs, em diferentes marcas
de erva mate, independente da temperatura, destacando-se em maior quantidade o
benzo(a)pireno, sugerindo que podem ser um potencial para o câncer de esôfago
concomitantemente com a lesão térmica.

3.6 PROCESSAMENTO DA ERVA-MATE

A técnica de beneficiamento da erva mate sofreu poucas alterações nos
últimos anos em comparação com outros setores agroindustriais. Para uma melhor
compreensão, divide-se o processo do beneficiamento da erva mate em duas
etapas, o cancheamento e o beneficiamento (Figura 10) (MACCARI JUNIOR, 2005).
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Figura 10 - Principais etapas do processamento da erva mate

Fonte: Adaptado de VIEIRA, (2009)

O

primeiro

processo

que

a

erva-mate

é

submetida

denomina-se

“cancheamento” e resume-se na colheita da matéria prima, seguido do processo de
sapeco, secagem e trituração. Na etapa do sapeco a erva é colocada diretamente
em contato com a chama de lenha que tem como principal função a retirada da
umidade superficial e inativação das enzimas oxidase e peroxidase, responsáveis
pela oxidação do produto, o que afeta diretamente na qualidade sensorial
(ESMELINDRO et al., 2002; VIEIRA, 2009). A secagem ocorre por meio do contato
direto ou indireto com a fumaça, secador rotativo e de esteira, podendo chegar a
temperaturas de 110 e 350 ºC respectivamente. Por fim, após o sapeco e secagem,
a erva é triturada, peneirada e o material coletado passa a ser denominado erva
cancheada (ESMELINDRO et al., 2002; VIEIRA, 2009).
Na segunda etapa, denominada beneficiamento, a erva-mate cancheada
passa pelas operações de secagem ou retificação da umidade, seguida da
separação e limpeza utilizando ventiladores, peneiras e filtros coletores de pó, o que
permite a separação da erva cancheada dos talos e paus (VIEIRA, 2009). No
processo tradicional de sapeco ocorre o contato direto do produto com as chamas
de combustão de madeiras específicas, sendo essa a causa principal para elevar o
teor de HPAs, considerados produtos originados da combustão incompleta de
matéria orgânica (Figura 11).
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Figura 11 - Processo do sapeco tradicional

Fonte: Projeto Carijo (2012)

3.7 PROCEDIMENTOS DE EXTRAÇÃO

A extração é a etapa de suma importância em um método analítico, isso
porque é nessa fase de preparo de amostra que o analito será transferido para o
solvente que posteriormente será analisado. Os propósitos relevantes do preparo de
amostra são: promover a extração, o enriquecimento dos analitos e remoção dos
interferentes por serem os analito quase sempre detectados em pequenas
concentrações. Sendo assim, o preparo da amostra é uma etapa essencial no
processo analítico (PRESTES et al., 2009; PRESTES; ADAIME; ZANELLA, 2011).
Há inúmeros métodos utilizados para extração de resíduos, os mais aplicados
são a extração por Soxhlet, fluido supercrítico, QuEChERS, agitação mecânica,
banho ultrassônico, extração sólido-líquido e líquido-líquido com partição a baixa
temperatura, dentre outras (CABRERA et al., 2012; HAWTHORNE et al., 2000).
Definir o método de extração para cada classe de analito em erva-mate
institui um estágio fundamental para o êxito do projeto, com o objetivo de promover o
melhor rendimento da extração dos compostos de interesse.
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3.7.1 Extração sólido-líquido

A técnica consiste na transferência do analito de interesse presente em matriz
sólida, para um solvente onde este se pode analisar via equipamento analítico. Nos
últimos anos a Extração Sólido-Líquido juntamente com a Extração Líquido-Líquido,
foram as técnicas mais utilizadas em extrações de resíduos e contaminantes em
alimentos. Ambas consistem, respectivamente, na extração sucessiva de amostras
sólidas e líquidas com solvente orgânico com o emprego de vigorosa agitação,
sendo aplicadas em diferentes tipos de amostras, como amostras de origem animal
e vegetal (LEHOTAY et al., 2010; MARAZUELA; BOGIALLI, 2009).
Segundo PINELO et al., (2005) e SPIGNO; TRAMELLI; DE FAVERI, (2007)
temperatura, tempo de extração, tipo de solvente e a razão sólido-líquido utilizada na
extração de compostos em matrizes são alguns fatores a serem considerados na
qualidade da eficiência do método de extração.

3.7.2 QuECheRS

O método de preparo de amostras denominado QuEChERS (Quick, Easy,
Cheap, effective, rugged, safe) foi proposto em 2003 por ANASTASSIADES et al.,
(2003) para análise de pesticidas em diversos produtos alimentícios. No decorrer do
desenvolvimento do método, ANASTASSIADES et al.(2003) revisaram as condições
utilizadas na análise multiresíduo de pesticidas, propondo este novo método,
baseando-se nas seguintes etapas descritas na Figura 12 a seguir:

41

Figura 12 - Representação das etapas da versão original do método QuEChERS

Fonte: Adaptado de PRESTES; ADAIME; ZANELLA, (2011)

Na primeira etapa é realizada a extração da amostra com o solvente
acetonitrila e na segunda etapa verifica-se a adição de sais para a partição. Esta
adição de sais promove o efeito salting out. Isso faz com que dependendo da
polaridade do solvente utilizado, sejam atingidos melhores percentuais de
recuperação para analitos mais polares, devido a diminuição da solubilidade destes
compostos na fase aquosa e a quantidade de água na fase orgânica e vice-versa
(STAN, 2000; VAN ZOONEM, 1996). Verifica-se também, na Figura 12, o uso da
resina PSA (do inglês primary secundary amine) para a etapa de limpeza. A PSA
tem a função de retenção das interferências da matriz, resultando, após agitação e
centrifugação

um

extrato

para

ser

analisado

em

sistema

cromatográfico

(ANASTASSIADES et al., 2003; PRESTES; ADAIME; ZANELLA, 2011). A estrutura
bidentada do sorvente PSA possui elevado efeito quelante, devido à presença dos
grupos amino primário e secundário, tendo como consequência uma forte retenção
de ácidos graxos livres e outros compostos polares da matriz (BEYER; BIZIUK,
2008; MARTÍNEZ VIDAL et al., 2006).
A acetonitrila utilizada como solvente promove a extração de uma menor
quantidade de co-extrativos lipofílicos, como por exemplo, ceras, gorduras e
pigmentos (MAŠTOVSKÁ; LEHOTAY, 2004). A acetonitrila possui uma ampla faixa
extratora para pesticidas com diferentes polaridades, podendo ser acidificada para
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permitir recuperações aceitáveis de pesticidas com problemas de estabilidade
(PRESTES; ADAIME; ZANELLA, 2011). A etapa de extração é de suma importância
para que os constituintes possam ser avaliados através das respectivas técnicas
cromatográficas, gasosa ou líquida, utilizando parâmetros de validação para melhor
confiabilidade dos métodos empregados

3.8 VALIDAÇÃO DE MÉTODOS CROMATOGRÁFICOS

3.8.1 Conceitos Gerais Sobre Validação

Atualmente, a exigência de assegurar qualidade às medições químicas está
sendo a cada vez mais requisitada (ALVES et al., 2009). A elaboração de um
método analítico, bem como a adaptação ou utilização de um método conhecido
requer uma avaliação que presuma sua eficiência na rotina do laboratório, sendo
denominando esse processo de validação (BRITO et al., 2003).

3.8.2 Parâmetros Analíticos para a Validação

Existem diferentes definições para os parâmetros de validação de métodos,
entre grupos de trabalho de organizações nacionais ou internacionais, sendo,
infelizmente, algumas definições diferentes entre as diversas organizações.
Portanto, pode-se observar que não há um procedimento padronizado estabelecido
sobre como empregar a validação de métodos instrumentais de separação e
quantificação (RIBANI et al., 2004).
Segundo RIBANI et al., (2004), normalmente, os parâmetros analíticos
encontrados para validação de métodos de separação são: seletividade; linearidade
e faixa de aplicação; precisão; exatidão; limite de detecção; limite de quantificação e
robustez.
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3.8.2.1 Limite de detecção e quantificação

De maneira geral, o limite de detecção (LD) é a menor quantidade ou
concentração do analito presente na amostra que possa ser diferenciada, de
maneira confiável, do zero ou do ruído de fundo, definido como a menor quantidade
do analito que pode ser detectado, porém não necessariamente quantificada
(PASCHOAL et al., 2008; RIBANI et al., 2004). O limite de detecção pode ser
expresso pela equação (1) ( ARAGÃO; VELOSO; DE ANDRADE, 2009):
𝐿𝐷 = 3,3. 𝑆/𝑠

(1)

Onde: S = coeficiente angular do gráfico de calibração, s = desvio padrão da
resposta.

Outra forma é aceitar como limite de detecção a concentração ou massa do analito
que gera um sinal três vezes maior do que o ruído do sistema, ou seja LD=3N (N do
inglês noise) (LANÇAS, 2004).
O limite de quantificação (LQ) é a menor concentração do analito analisado
que pode ser determinado utilizando um procedimento experimental com um nível
aceitável de precisão e exatidão (BRITO et al., 2003). Quando são utilizadas
metodologias que contêm linha de base, pode ser realizada a determinação da
razão entre o sinal e o ruído por meio da comparação dos sinais da amostra
medidos em baixas concentrações conhecidas com as do branco, sendo
estabelecida a concentração mínima na qual o analito pode ser quantificado (BRITO
et al., 2003). Para a equação do Limite de Quantificação pode-se adotar os mesmos
critérios do Limite de detecção e a equação (2) é a empregada para os cálculos
(ARAGÃO; VELOSO; DE ANDRADE, 2009):
𝐿𝑄 = 10. 𝑆/𝑠

(2)

Onde S = coeficiente angular do gráfico de calibração, s = desvio padrão da
resposta.
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É possível também o LQ ser definido em relação ao ruído, utilizando o branco
como referência, valores próximos de 10s (10 vezes o desvio padrão do sinal gerado
pelo branco) são geralmente aceitos (LANÇAS, 2004).

3.8.2.3 Linearidade

A linearidade corresponde à capacidade do método em produzir resultados
diretamente proporcionais à concentração do analito em análise, dentro de uma
determinada faixa de aplicação (ARAGÃO; VELOSO; DE ANDRADE, 2009). Podese determinar a linearidade a partir da relação matemática entre o sinal medido e a
concentração ou massa do constituinte de interesse, usualmente obtida por uma
equação de reta y = ax + b, chamada de curva analítica. Além destes, calcula-se o
coeficiente de correlação r ou o coeficiente de determinação R2, que são parâmetros
que possibilitam uma estimativa da qualidade da curva analítica, em razão de quanto
mais próximos de 1,0, menor a dispersão do conjunto de pontos experimentais e
menor a incerteza dos coeficientes estimados de regressão (ARAGÃO; VELOSO;
DE ANDRADE, 2009). Segundo (RIBANI et al., 2004), a Anvisa recomenda um
coeficiente de correlação igual a 0,99 e o INMETRO um valor acima de 0,90.

Quando a Resolução assume valor igual a 1 (Rs=1), os dois picos são
razoavelmente separados. Valores superiores a 1 de resolução indicam melhor
separação: Rs = 1,25 é suficiente para fins quantitativos, e Rs> 1,5 indica separação
completa (PASCHOAL et al., 2008).

3.8.2.4 Precisão e exatidão

A precisão e a exatidão determinam os erros de uma medida analítica e são
os principais critérios usados para julgar a qualidade do método analítico. A precisão
de um método é a medida dos erros aleatórios e representa a proximidade dos
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resultados obtidos a partir de medidas independentes de amostragens múltiplas de
uma amostra homogênea, importante parâmetro que possibilita decidir

a

confiabilidade do método para o objetivo da análise (CASSIANO et al., 2009). Em
métodos de análise de traços ou impurezas, são aceitos RSD de até 20% (RIBANI et
al., 2004). Pode-se expressar a precisão através da estimativa do desvio padrão
relativo (RSD), também conhecido como coeficiente de variação (CV) (Equação 4):

𝐶𝑉 𝑜𝑢 𝑅𝑆𝐷 =

𝑆
× 100
𝑋̅

(3)

Onde S é o desvio padrão absoluto e 𝑋 a média aritmética das medições.

A exatidão pode ser verificada através da técnica de recuperação em
amostras fortificadas, verificando-se as recuperações individuais para cada
concentração de fortificação do analito, avaliando-se por meio de sua média ou
regressão linear da concentração obtida e a concentração da fortificação (BRITO et
al., 2003).

3.9 AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIOXIDANTE

Os compostos biologicamente ativos presentes nas plantas são capazes de
agir como agentes redutores, sequestradores de radicais livres, inibidores de
enzimas e como quelantes de metais sendo a maioria de seus efeitos
correlacionados à atividade antioxidante (VEDANA et al., 2008).
Um dos conceitos para definição de antioxidante é: qualquer substância que
possa desacelerar ou impedir danos devidos à oxidação, estando presente em
baixas concentrações, quando em comparação com o agente oxidante (LORDÊLO
et al., 2010). ADEGOKE et al., (1998) e HALLIWELL, (1990) oferecem uma definição
mais abrangente, conceituando antioxidante como toda substância que, presente em
baixas concentrações, comparada com a concentração do substrato oxidável,
retarda significativamente ou impede a oxidação deste substrato.
Segundo Soares et al. (2008), há uma diversidade de métodos in vitro para a
avaliação de atividade antioxidante de extratos vegetais, devido a grande variedade
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de compostos que apresentam perfil antioxidante e complexidade quanto a sua
maneira de combater os distintos radicais livres.
Devido a sua simplicidade e rapidez, reações colorimétricas são amplamente
utilizadas no método espectrofotométrico, sendo de fácil execução, rápido e
aplicável na utilização de rotina laboratorial (PELOZO; CARDOSO; MELLO, 2008).
Os principais ensaios para a determinação da atividade antioxidante in vitro
podem ser divididos em duas categorias, de acordo com os mecanismos da reação
que ocorrem entre o radical (ou agente oxidante) e o composto antioxidante. O
primeiro grupo inclui análises baseadas em reações de transferência de átomos de
hidrogênio (TAH) (equação 5), as quais, em sua maioria, envolvem um gerador de
radicais livres sintético, uma sonda oxidável e um antioxidante.
ROOH·+ AH → ROOH + AH··

(4)

Nestes casos, o antioxidante, presente na amostra, e a sonda oxidável
competem pelos radicais livres formados. Desta forma, a quantificação é realizada
por meio de curvas cinéticas.
O segundo grupo, por sua vez, abrange ensaios baseados em reações de
transferência de elétrons (TE) (equação 6), ou de oxirredução, nas quais o agente
oxidante atua como um indicador do ponto final da reação (geralmente por mudança
de coloração) (HUANG; OU; PRIOR, 2005).
M(n) + e (do radical) → AH·+ M(n-1)

(5)

Em razão aos diferentes tipos de radicais livres e suas diferentes formas de
atuação nos organismos, torna-se incerto a elucidação de um método universal para
uma precisa determinação quantitativa da atividade antioxidante (ALVES et al.,
2010). Abaixo estão descritas os principais métodos para a determinação da
atividade antioxidante em diversas matrizes.

3.9.1 Análise de Compostos Fenólicos Totais
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Os polifenóis em extratos de plantas reagem com reagentes redox
específicos, como o Folin-Ciocalteau, formando um complexo azul que pode ser
quantificado por espectrofotometria na região visível (SCHOFIELD et al., 2001).
O método de Folin-Ciocalteau é descrito em várias farmacopeias, sendo
apontado como uma das técnicas mais utilizadas para estes fins (SOUSA et al.,
2007). O reagente consiste de uma mistura de ácidos fosfomolibídico e
fosfotunguístico, em que o molibdênio e o tungstênio situam-se no estado de
oxidação 6+. A desprotonação dos compostos fenólicos em meio básico, produz os
ânions fenolatos e a reação de oxirredução entre o ânion fenolato e o reagente Folin
ocasiona a redução do molibdênio mudando a coloração do meio reacional de
amarela para azul (Figura 13) (OLIVEIRA et al., 2009). A absorção máxima dos
cromóforos depende da concentração de compostos fenólicos (BLAINSKI; LOPES;
DE MELLO, 2013; SOUSA et al., 2007).

Figura 13 - Figura 13 - Reação do ácido gálico com o molibdênio presente na
solução de Folin-Ciocalteau

Fonte: OLIVEIRA et al., (2009).

3.9.2 Atividade Antioxidante pelo Método ABTS
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O método baseia-se na captura do radical 2,2-azinobis (3-etilbenzotiazolina-6ácido sulfônico) (ABTS), sendo um dos métodos mais utilizados para a medição da
atividade antioxidante (RUFINO et al., 2007a). A geração do radical ABTS é
realizada utilizando persulfato de potássio, o radical apresenta absorção máxima em
645, 734 e 815 nm e na presença de grupo antioxidante, transcorre a redução do
radical (Figura 14) ocasionando a perda da coloração do meio reacional (RE et al.,
1999).

Figura 14 - Estabilização do radical por um antioxidante e sua formação pelo
persulfato de potássio.

Fonte:Oliveira (2011) com adaptações

Os círculos e setas em vermelhos indicam a posição onde ocorre a redução do
radical.

Os resultados deste método são equiparados utilizando-se a curva de
calibração do antioxidante sintético Trolox (6-hidroxi-2,5,7,8-tetrametilcromo-2-ácido
carboxílico 97%), expressando-se o valor em quantidades equivalentes a Trolox (μM
de Trolox.g-1) (TEAC) (RUFINO et al., 2007; TREMOCOLDI, 2015)

3.9.3 Atividade Antioxidante pelo Método DPPH
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Desenvolvido por BRAND-WILLIAMS et al.(1995) e RUFINO et al. (2007),
este ensaio se fundamenta na medida da capacidade antioxidante de uma
determinada substância em sequestrar o radical DPPH (2,2-difenil-1-picril-hidrazil),
reduzindo-o a hidrazina (Figura 15).

Figura 15 - Formas radicalar (1) violeta e não radicalar (2) amarelo pálido do DPPH.

Fonte: ALVES et al.,(2010)

Avaliando a estrutura do radical DPPH (Figura 16) nota-se que o composto
pode aceitar um elétron ou radical hidrogênio para se converter em uma molécula
estável. Ao adicionar determinada substância que age como doador de átomos de
hidrogênio a uma solução de DPPH, a hidrazina é obtida com mudança simultânea
na coloração de violeta a amarelo pálido (ALVES et al., 2010), sendo os resultados
expressos em TEAC (atividade antioxidante equivalente ao Trolox).

3.9.4 Atividade Antioxidante pelo Método de Redução do Ferro – FRAP

O ensaio baseia-se na redução do Fe3+ do complexo ferri-tripiridiltriazina na
presença de 2,4,6-tri(2-piridil)-1,3,5-triazina (TPTZ) a ferroso - tripiridiltriazina (Fe2+)
(Figura 16), de intensa cor azul, por redutores presentes na amostra, em meio ácido
(FERREIRA; AVACA, 2008; KUKIĆ et al., 2008).
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Figura 16 - Redução do complexo TPTZ com Fe3+

Fonte:(RUFINO et al., 2008)

Após a transferência de elétrons envolvida na reação, o aumento na
absorbância da forma ferrosa azulada permite o monitoramento no comprimento de
onda de 593 nm, sendo expresso o resultado em equivalentes de Trolox (CASTELOBRANCO; TORRES, 2011).

3.10 QUIMIOMETRIA

A quimiometria, área multidisciplinar do conhecimento, abrange a matemática
e a estatística na análise de dados obtidos em processos químicos, de qualidade
multivariada, visando o delineamento e a análise de experimentos, correlacionando
as variáveis com seu perfil físico-químico e o sistema em estudo, por meio de um
planejamento fatorial e com análise de superfície de resposta (SANTOS;
TOGNOLLI; OLIVEIRA, 2010).
Muitos profissionais da química consideram os métodos estatísticos apenas
como ferramentas para avaliar os resultados das experiências concluídas. Trata-se
efetivamente de uma área crucial de aplicação das estatísticas, mas também devese estar consciente sobre a importância dos conceitos estatísticos no projeto do
experimento (MILLER; MILLER, 2010). O rápido crescimento da quimiometria
relaciona-se com a facilidade de aplicação de métodos matemáticos para solução de
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problemas químicos de todos os tipos manipulados por cálculos avançados
efetuados por calculadoras e computadores (MILLER; MILLER, 2010).
A superfície de resposta é útil quando o pesquisador desconhece a
dependência precisa entre os fatores, sendo a principal vantagem a robustez frente
à influência de condições não ideais (SARAMAGO et al., 2008).
Planejamentos

fatoriais

são

utilizados

para

o

estudo

de

variáveis

estatisticamente independentes, ou seja, aquelas que podem ter seus valores
modificados e controlados de forma independente uma das outras (POPPI;
BREITKREITZ; DE SOUZA, 2014). A aplicação de modelos de misturas pode avaliar
a importância dos efeitos de solventes e suas misturas sobre os rendimentos de
extratos brutos, suas atividades antioxidantes e os teores totais de polifenóis são
determinados com o objetivo de otimizar o procedimento de extração (LONNI et al.,
2012). A escolha do tipo de planejamento a ser aplicado depende do objetivo e da
etapa na qual o projeto se encontra. Para a modelagem no processo de
branqueamento, foi avaliada a influência da temperatura e tempo de exposição no
processo de inativação das enzimas peroxidases, processo este crucial para a
posterior etapa de cancheamento em erva mate.

52

4 MATERIAL E MÉTODOS

As folhas de erva-mate foram coletadas no segundo semestre de 2016 no
município de Pitanga-PR. Depois de coletadas, as folhas passaram pelo
processamento alternativo seguindo os critérios estabelecidos pelo DCCR, secas em
estufa com circulação de ar forçado, regulada a uma temperatura de 30 ºC,
trituradas e armazenadas em freezer até o momento das análises.
Apresenta-se na Figura 17 o fluxograma de atividades que foram
desenvolvidas durante o processo de otimização do beneficiamento da erva-mate.

Figura 17 - Fluxograma de procedimentos realizados nesta pesquisa.

Fonte: Autoria própria
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4.1 PROCESSO ALTERNATIVO PARA PROCESSAMENTO E BENEFICIAMENTO
DA ERVA MATE

Devido ao processo ainda rudimentar para processamento e beneficiamento
da erva mate, onde é possível encontrar teores indesejáveis de constituintes como
os HPAs na matriz em estudo, busca-se uma alternativa de beneficiamento com
vistas à melhoria da qualidade do produto. Com o objetivo de manter a inativação
das enzimas durante o processo e diminuir a formação de HPAs, planejou-se um
sistema de imersão em água quente (Figura 18), onde foram verificadas, utilizandose planejamento fatorial, as melhores condições de temperatura e tempo de
exposição da erva-mate em água aquecida.

Figura 18 - Equipamentos utilizados no beneficiamento alternativo alocados em
ervateira localizada na cidade de Turvo – PR (A, esteira; B, Compartimento; C,
secador).

Fonte: Acervo pessoal.

Inicialmente a erva-mate é conduzida pela esteira (Figura 18A) e na
sequência introduzida em um compartimento contendo água em temperatura
adequada onde permanecerá pelo tempo previamente definido como ideal (Figura
18B). Após permanência em temperatura e tempo adequados, as folhas serão
conduzidas para secadores (Figura 18C) que tem como função retirar a umidade e,
na sequência as folhas seguem para o beneficiamento.
Verifica-se no processo que as folhas do produto não entram em contato
direto com a chama, e sim em contato com a água aquecida, devendo-se investigar
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após o processo através de planejadas extrações se ainda há a presença ou se
foram formados compostos indesejados, como os HPA’s.

4.2 DELINEAMENTO COMPOSTO CENTRAL ROTACIONAL (DCCR) 22 PARA
AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE INATIVAÇÃO DA ENZIMA PEROXIDASE

Com o objetivo de avaliar os efeitos das variáveis independentes temperatura
da água e tempo de imersão sobre os teores de peroxidase (variável dependente)
em erva mate, foi realizado o Delineamento Composto Central Rotacional (DCCR)
22. Os níveis reais das variáveis relacionados aos níveis codificados utilizados
durante a etapa de planejamento das análises estão representados na Tabela 2. A
temperatura variou de 82 a 94 ºC, enquanto o tempo, em segundos, variou de 30 a
150. Os tratamentos 9-12 correspondem às repetições no ponto central no
delineamento.

Tratamentos

Tempo
Temperatura Temperatura
Tempo [s]
Codificado
Codificada
[ºC]
1
-1,00
-1,00
82
50
2
1,00
-1,00
92
50
3
-1,00
1,00
82
130
4
1,00
1,00
92
130
5
-1,41
0,00
80
90
6
1,41
0,00
94
90
7
0,00
-1,41
87
30
8
0,00
1,41
87
150
9
0,00
0,00
87
90
10
0,00
0,00
87
90
11
0,00
0,00
87
90
12
0,00
0,00
87
90
Tabela 2 - Dados de temperatura e tempo utilizados para teste de inativação de
peroxidase em erva mate.

Utilizou-se o software Statistica versão 10 para análise dos dados. Dados
experimentais foram analisados pelo ajuste da regressão linear de segunda ordem
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com dois fatores de efeitos de interação (temperatura e tempo). Os modelos foram
ajustados conforme equação (2) sendo a equação da resposta do modelo de duas
variáveis independentes:
𝑎

𝑌 = 𝛽˳ + ∑ 𝛽𝑖 𝑋𝑖 +
𝑖=𝑙

𝑎

∑ 𝛽𝑖𝑖 𝑋𝑖2
𝑖=𝑙

𝑎

+

∑

𝛽𝑖𝑗 𝑋𝑙 𝑋𝑗

(6)

𝑖𝑗=𝑙(𝑖≠𝑗)

Onde Y é a variável dependente (atividade enzimática), 𝛽˳ é a constante do
coeficiente, 𝛽𝑖 o coeficiente linear (efeito principal), 𝛽𝑖𝑖 o coeficiente quadrático e 𝛽𝑖𝑗
o coeficiente de interação entre os dois fatores.

4.2.1 Ensaio Enzimático

A atividade enzimática foi avaliada utilizando-se o ensaio de atividade da
peroxidase descrito por KAR e MISHRA, 2008. Para a obtenção do extrato foi
macerado 1 g de amostra e adicionados 0,04 g de polivinilpirrolidona (PVPP). Na
sequência foram adicionados 4 mL de solução tampão fosfato de potássio (14,53 g
K2HPO4; 2,26g KH2PO4; 0,372g EDTA, completado para 1 L, e diluído 1:4). O pH foi
corrigido para 6,8 adicionando-se 20 mM de Pyrogallol e 20 mM H2O2. A atividade
da peroxidase foi determinada por meio da adição de 100 μL do extrato bruto a 4,9
mL de solução tampão fosfato de potássio. Após incubação por um minuto a reação
foi paralisada com 0,5 mL de H2SO4 e a leitura da absorbância foi realizada a 420
nm. A atividade específica da enzima foi calculada utilizando-se o coeficiente de
extinção molar de 2,47 mM-1 cm-1 (KAR; MISHRA, 1976).

4.3 AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIOXIDANTE

4.3.1 Preparo do Extrato
Para o procedimento de extração foi utilizada a metodologia descrita por
PAGLIOSA et al., (2010). A amostra de erva-mate (2 g) foi misturada em solvente
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extrator (metanol e água, separadamente) e a mistura submetida à ultrassom por 10
minutos. Após esta etapa, o extrato foi filtrado, armazenado e purgado com corrente
de azoto.

4.3.2 Compostos Fenólicos Totais

O teor de fenólicos totais foi avaliado pelo método espectrofotométrico de
Folin-Ciocalteau utilizando-se ácido gálico como padrão, conforme descrito por
Singleton et al. (1999). Após obtenção do extrato, uma alíquota de 0,5 mL foi
adicionada ao tubo de ensaio juntamente com 2,5 mL do reagente Folin-Ciocalteau
10 g.L-1. A mistura permaneceu em repouso por 5 minutos e após esta etapa, foram
adicionados 2 mL de carbonato de sódio 40 g.L-1 deixando em repouso, ao abrigo da
luz, durante duas horas. A absorbância foi medida em espectrofotômetro a 740 nm
juntamente com a amostra em branco preparada nas mesmas condições com a
substituição do volume do extrato pela água ultra-pura .
Os resultados foram expressos em mg de equivalente de ácido gálico por
grama de amostra (mg EAG g-1). A curva de calibração foi construída nas
concentrações de 5, 10, 25, 50, 75 e 100 μg.mL-1 do padrão de ácido gálico.

4.3.3 Atividade Antioxidante pelo Método ABTS

Para o ensaio da atividade antioxidante pelo método de ABTS foi utilizada a
metodologia descrita por Re et al. (1999). Nessa metodologia o radical ABTS.+ é
obtido a partir da reação de 5 mL da solução estoque de ABTS 7 mmol com 88 μL
de persulfato de potássio 140 mmol.L-1, armazenado ao abrigo da luz em
temperatura ambiente por 16 horas. Após formação do radical, o mesmo foi diluído
em etanol PA até atingir absorbância de 0,700 (±0,05) em comprimento de onda de
734 nm.
Para a reação, foram adicionados 30 μL do extrato em 3mL da solução do
radical ABTS e após 6 minutos foi determinada a absorbância em espectrofotômetro
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a 734 nm. A curva de calibração foi construída utilizando-se antioxidante sintético
Trolox nas concentrações de 100, 500, 1000, 1500 e 2000 μmol.L -1. A resposta foi
expressa em μmol de Trolox por grama de amostra (μmol TEAC g-1).

4.3.4 Atividade Sequestrante do Radical DPPH

A atividade sequestrante do radical foi realizada segundo a metodologia
descrita por BRAND-WILLIAMS, CUVELIER e BERSET (1995). A reação foi
realizada pela adição de 0,5 mL do extrato, 3 mL de etanol:água 80:20 (v/v) e 0,3 mL
da solução do radical DPPH 0,5 mM em etanol. Logo após esta etapa, a reação
ocorreu ao abrigo da luz em temperatura ambiente por 45 minutos. Após a reação foi
realizada a leitura em espectrofotômetro a 517 nm, utilizando-se a curva analítica
com Trolox nas concentrações de 15, 25, 50, 75 e 100 μmol.L -1. O resultado foi
expresso como capacidade antioxidante equivalente ao trolox por grama de amostra
(μmol TEAC g-1).

4.3.5 Atividade Antioxidante Total pelo Método de Redução do Ferro – FRAP

O método de redução do ferro (FRAP) foi empregado (KUKIĆ et al. 2008)
para a determinação da atividade antioxidante nas amostras de erva mate. O
reagente FRAP foi preparado por meio da mistura de 25 mL de tampão acetato (300
mM, pH 3,6), 2,5mL de solução TPTZ (10 mM TPTZ em 40 mMHCl) e 2,5 mL de
solução aquosa de cloreto férrico (FeCl3 20 mM). A curva analítica foi preparada
utilizando-se solução padrão de sulfato ferroso em diferentes concentrações (200,
500, 1000, 1500 e 2000 μmol.L-1). O ensaio foi efetuado adicionando-se uma
alíquota de 90 μL do extrato, 270 μL de água destilada e 2,7 mL do reagente FRAP
em tubos de ensaio, sendo esses armazenados por 30 minutos. Para a realização
da leitura o espectrofotômetro foi zerado com a solução FRAP e a leitura realizada
em comprimento de onda de 593 nm. Os resultados foram expressos em μmol de
sulfato ferroso por grama de amostra (μmolFeSO4g-1).
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4.4 DETERMINAÇÃO DE ANTRAQUINONAS

4.4.1 Extração de antraquinonas em amostras de erva mate utilizando delineamento
de misturas Simplex-centroide

Foi utilizado o planejamento de mistura Simplex-centroide para avaliar o efeito
da eficiência dos solventes extratores e suas interações. Os teores de antraquinonas
em erva-mate foram ajustados conforme a equação 3:

𝑌 = ∑ 𝛶𝑖 𝑋𝑖 + ∑ 𝛶𝑖𝑗 𝑋𝑖 𝑋𝑗 + 𝛶123 𝑋1 𝑋2 𝑋3
𝑙≤𝑖≤𝑞

(7)

𝑙≤𝑖≤𝑗≤𝑞

Onde Y representa teores de antraquinonas em erva-mate; X1,X2 e X3 como
as variáveis independentes (metanol, etanol e água) e 𝛶 os parâmetros estimados.

A metodologia descrita por AICHNER; GANZERA (2015) com pequenas
modificações foi empregada para a extração de antraquinonas em amostras de erva
mate. O material vegetal foi seco à temperatura ambiente e depois triturado em
moinho de facas, na sequência 300 mg do material processado foi fortificado com
500 μL do mix de padrões de antraquinonas de 400 mg/L e após uma hora (tempo
para adesão do padrão na matriz) submetido a três extrações sucessivas com 5 mL
de solvente extrator (metanol, etanol e água) em banho ultrassônico durante 10
minutos, à temperatura ambiente. Após extração, o extrato foi centrifugado durante 5
minutos em 4000 rotações por minuto (rpm). O sobrenadante foi acondicionado em
balão volumétrico de 25 mL e filtrado utilizando membrana de nylon de 0,45 μm
antes da análise cromatográfica. A influência dos solventes: metanol, etanol e água
foi estatisticamente avaliada por meio delineamento experimental tipo simplexcentroide com pontos axiais e corridos em triplicata, conforme tabela (Tabela 3) a
seguir.
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Variáveis independentes
% Metanol
%Etanol
1
100,0
0,00
2
0,00
100,00
3
0,00
0,00
4
50,00
50,00
5
50,00
0,00
6
0,00
50,00
7
33,33
33,33
Tabela 3 - Ensaios para o delineamento simplex centroide
Ensaio*

%Água
0,00
0,00
100,00
0,00
50,00
50,00
33,33

*Ensaios realizados em triplicata totalizando 21 repetições

4.4.2 Análise de Antraquinonas em Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE)

As antraquinonas foram identificadas por cromatografia líquida de alta
eficiência utilizando o Equipamento Varian modelo 920 LC, equipado com detector
de arranjo de fotodiodos e fluorescência e coluna C18 Microsorb – MV 100. A
metodologia, segundo HE et al. (2009) foi empregada propondo fase móvel em
modo isocrático contendo metanol grau HPLC J.T. Baker e ácido fórmico marca
Synth 0,1% (85:15, v:v), taxa de fluxo de 1 mL.min-1 e temperatura da coluna de 30
ºC. Foram injetados volumes de 10 μL de cada amostra em triplicata. Para a
detecção na região do ultravioleta o sistema operou em 254 nm. Para a detecção no
método de fluorescência o sistema foi operado em 440 nm para excitação e 540 nm
para emissão de fluorescência. O tempo total da corrida cromatográfica foi de 15
minutos. Para a determinação das antraquinonas nas amostras de erva mate foram
utilizados padrões autênticos de Aloe-emodin, Emodin, Rhein, Crysophanol e
Physcion, e comparados o tempo de retenção e perfil de absorção na região do
ultravioleta.

4.5 DETERMINAÇÃO DE HIDROCARBONETOS POLICÍCLICOS AROMÁTICOS

Para a quantificação dos HPAs de interesse foi empregado o Cromatógrafo a
Gás Acoplado ao Espectrômetro de Massas (CG/EM) da marca Varian 431-GC, 210
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MS. A coluna utilizada foi do tipo capilar (0,25 mm x 30 m e 0,25 μm) contendo 5%
fenil e 95% dimetilpolisiloxano. A temperatura inicial do forno foi de 60 ºC, mantida
por 1 minuto, com temperatura programada até 120°C na taxa de 4 ºC/min e
aquecimento até a temperatura final de 250 ºC numa taxa de 15 ºC/min. O volume
de injeção das amostras foi de 1μL no modo splitless e foi utilizado Hélio como gás
de arraste numa taxa de 1,2 mL/min. As temperaturas do injetor e linha de
transferência foram mantidas em 250 e 280°C, respectivamente.
Para as determinações dos teores de HPAs em erva mate foram construídas
curvas de calibração com cinco pontos contendo o mix dos analitos de interesse
numa faixa de trabalho de 0,1 a 1 μg/mL, utilizando-se mix de padrões certificados
Supelco contendo 13 constituintes conforme a Tabela 4:

Analito

Identificação CAS

Acenaftileno

208-96-8

Fluoreno

86-73-7

Fenantreno

85-01-8

Antraceno

120-12-7

Pireno

129-00-0

Benzo(a)antraceno

56-55-3

Criseno

218-01-9

Benzo(b)fluoranteno

205-99-2

Benzo(k)fluoranteno

207-08-9

Benzo(a)pireno

50-32-8

Dibenzo(a,h)antraceno

53-70-3

Benzo(g,h,i)perileno

191-24-2

Indeno(1,2,3-CD)pireno

193-39-5

Tabela 4 - Analitos do Mix de HPAs

Como já descrito anteriormente, o regulamento 836/2011 da Comissão da
União Europeia estipula o valor máximo permitido para a soma de quatro HPA’s, os
espectros de massas dos referidos compostos são apresentados na Figura 19:
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Figura 19 - Fragmentos de massas dos HPA's de acordo com a biblioteca NIST
inserida no software Saturn da Agilent.

Fonte: NIST no software Saturn da Agilent

Após estudo sobre os fragmentos principais dos compostos (Figura 19), foram
selecionados como íons de monitoramento aqueles comuns entre as amostras. Em
maior abundancia foram identificados os picos base e demais fragmentos
característicos das moléculas (Tabela 5):

Menor Fragmento
100
113
200

Maior Fragmento
101
114
202
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226
228
250
253
Tabela 5- Faixas escolhidas dos fragmentos de massas para o método de íon
monitorado

O modo SIM (Selected Ion Monitoring, do inglês) permite trabalhar nas
regiões que apresentam maiores informações, permitindo melhor sensibilidade e
seletividade para os HPA’s de interesse no método otimizado.

4.5.1 Extração de HPAs em Amostras de Erva-Mate

Com a finalidade de definir a melhor condição de extração dos HPAs, foram
avaliadas três metodologias com pequenas modificações. Foram testadas amostras
de erva-mate fornecidas para o estudo (in natura e após processo de
branqueamento) e uma erva-mate comercial comprada em supermercado local. O
método de LONDOÑO; REYNOSO e RESNIK, (2015) propõe a tomada de
aproximadamente 0,5 g de amostra e adição de 15 mL de hexano. Logo após esta
fase, a mistura foi levada ao vórtex durante 20s e após, banho ultrassônico durante
30 minutos à temperatura ambiente. Terminada a etapa no banho de ultrassom, a
amostra processada foi centrifugada a 3000 rpm durante 10 minutos. O
sobrenadante foi transferido para um balão volumétrico de 100 mL e o extrato
parcialmente evaporado em evaporador rotativo a temperatura de 55 °C, velocidade
de rotação de 120 rpm e pressão de vácuo de 237 mbar. O extrato foi evaporado até
volume aproximado de 3 mL e filtrado através de filtro de PTFE de 0,45 μm. O
filtrado foi recolhido em tubos de ensaio e o balão lavado três vezes com 0,75 mL de
hexano. Finalmente, 1mL de hexano foi adicionado para limpeza do filtro. O volume
total, de aproximadamente 6,25 mL, foi recolhido em outro tubo de ensaio e levado
ao banho termostatizado a 36 °C com corrente de azoto, reduzindo a solução para
volume aproximadamente de 1mL.
Também foi avaliada a metodologia descrita por DE LIMA et al., (2017) com
pequenas modificações. Nesta, foram adicionados 20 mL de diclorometano em 5g
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de amostra triturada e levada ao banho ultrassônico por 30 minutos, seguido de
centrifugação a 3000 rpm por 10 minutos. Após esta etapa, a fração com
diclorometano foi separada e adicionados 20 mL de hexano, na sequência, as duas
frações foram homogeneizadas e concentradas em evaporador rotativo até volume
aproximado de 3 mL. O extrato foi submetido à limpeza utilizando a técnica de
Extração em Fase Sólidautilizando coluna de vidro preenchida com 5 g de sílica e
1,5 g de sulfato de sódio e condicionada com 20 mL de hexano. Após adição do
extrato no topo da coluna, o mesmo foi eluído com 20 mL de hexano e essa fração
concentrada até aproximadamente 2 mL, filtrada em filtro com 0,45 μm de poro
antes da análise.
A terceira metodologia testada (com alterações) foi a descrita por
RAMALHOSA et al. (2009), onde foi avaliado o método QUECHERS. Exatos 0,5 g
de amostra de erva mate foram extraídos com 4 mL de acetonitrila em vortex por 5
minutos, então empregou-se a partição adicionando 2 g de MgSO4 e 1 g de
CH3COONa, levando-se ao agitador de tubos

por 3 min e centrifugado por 10

minutos a 4000 rpm. O sobrenadante foi separado e aplicou-se o processo de
limpeza adicionando-se 150 mg de MgSO4 e 100 mg de resina PSA. Filtrou-se em
filtro milipore 0,45 μm e as amostras foram levadas para análise cromatográfica.

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES

5.1 DELINEAMENTO COMPOSTO CENTRAL ROTACIONAL (DCCR) 22 PARA
AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE INATIVAÇÃO DA ENZIMA PEROXIDASE

A metodologia de superfície de resposta teve como objetivo modelar um
delineamento que possibilite o planejamento de tratamentos mais eficientes e
econômicos em relação ao tratamento convencional aplicado para inativação
enzimática em erva-mate. Para tanto, amostras frescas (in natura) de erva-mate
(Figura 20) foram utilizadas para se avaliar o processo de inativação da enzima
peroxidase.
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Figura 20 - Amostras frescas de erva-mate

Para o planejamento experimental DCCR 22, empregou-se o estudo das
variáveis independentes ou fatores: temperatura e tempo (Tabela 6) e quais as
influências no processo de branqueamento da erva mate. A atividade de peroxidase,
variável dependente, foi baseada no método descrito por KAR e MISHRA, (2008).

Atividade

Tempo

Temperatura

Codificado

Codificada

1

-1

-1

82

50

1101,21

2

1

-1

92

50

724,70

3

-1

1

82

130

943,32

4

1

1

92

130

627,53

5

-1,41

0

80

90

1206,48

6

1,41

0

94

90

639,68

7

0

-1,41

87

30

765,18

8

0

1,41

87

150

716,60

9

0

0

87

90

603,24

10

0

0

87

90

607,29

Ensaio

T (ºC)

t (s)

Enzimática
(mmol/L)

65

11

0

0

87

90

647,77

12

0

0

87

90

688,26

Tabela 6 – Resultados do DCCR para o processo de inativação enzimática em erva
mate.

Os resultados obtidos a partir dos tratamentos térmicos para inativação da
enzima peroxidase em erva mate indicam que a menor atividade enzimática foi
obtida nos ensaios 9 e 10 (tempo de imersão de 90 segundos à temperatura de
87ºC), indicando melhor condição para o processo de inativação térmica. Pode-se
observar na Figura 21 uma diferença de coloração das folhas de erva-mate
submetidas ou não ao tratamento térmico.

Figura 21 - Comparação da intensidade da cor da erva-mate sem tratamento
(esquerda) e tratada (direita).

Fonte: Acervo do autor

Após o ensaio, as amostras foram secas em estufa à temperatura de 40 °C.
As amostras correspondentes a cada tratamento (Tabela 6) foram fotografadas e as
imagens das amostras de erva mate nos referidos tratamentos podem ser
observadas na Figura 22.
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Figura 22 - Amostras de erva-mate pós-tratamentos (a ordem de menor temperatura
e tempo foi da esquerda para direita e de cima para baixo)

Foi possível visualizar o escurecimento das folhas nos tratamentos com
menor temperatura e tempo de imersão. Igualmente, amostras com maiores tempos
de imersão e maiores temperaturas mantiveram uma coloração mais esverdeada
(Figura 22). Na Tabela 7 são apresentados os efeitos de cada fator sobre a atividade
da enzima peroxidase no tratamento térmico em amostras de erva mate.

Fatores
Efeito
Erro-padrão
tcal
Média
636,59
21,55
29,53
Temperatura (L)
- 40,56
15,26
-2,65
Temperatura (Q)
56,49
17,11
3,30
Tempo (L)
-186,99
15,26
-12,25
Tempo (Q)
148,13
17,11
8,65
1L by 2L
15,180,360
21,55
0,7043
Tabela 7 – Valores do efeito, erro-padrão, teste t, probabilidade e

P
0,000000
0,037641
0,016375
0,000018
0,000131
0,507655
intervalo de

confiança de 95%, para o método de inativação de peroxidase em erva-mate
submetida a tratamento térmico.
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É possível sugerir que, ao intervalo de confiança de 95%, os efeitos
principais, temperatura e tempo foram significativos na inativação da enzima
peroxidase. Os efeitos dos fatores temperatura e tempo e a interação entre esses
fatores podem ser melhor visualizados por meio do Diagrama de Pareto (Figura 23):

Figura 23 - Gráfico de Pareto de efeitos padronizados para a atividade de
peroxidase. Barras azuis que ultrapassam o valor crítico do teste t na linha vertical
vermelha indicam os efeitos considerados significativos

Além do diagrama de Pareto, foi realizada a análise de variância para avaliar
a qualidade do modelo de regressão de segunda ordem (Tabela 8). Os resultados
indicam que o modelo é estatisticamente significativo, devido ao valor de F = 47,05
e a razão Fcal/Ttab ter apresentado valor de 10,72; o que também indica que o
modelo apresenta ser preditivo. A falta de ajuste foi checada para o modelo e esta

68

não foi significativa (p = 0,095), indicando

que não há diferença estatística

significativa entre os valores observados e preditos pelo modelo.

Fonte de
SQ
variação
Regressão 437136,70
Resíduo
11149,50
Total
448286,20

GL

QM

Fcal

5
6
11

87427,34
1858,25

47,05

(F0,05;5;6)
4,39

Fcal/Ftab
10,72

Tabela 8 - Análise de variância para o modelo de atividade de peroxidase

A qualidade do ajuste do modelo referente aos ensaios pode ser verificada
por meio da Figura 24 que ilustra o gráfico de valores observados versus preditos.
Os valores observados se ajustam adequadamente aos valores preditos pelo
modelo de segunda ordem. Os valores reais e observados da atividade enzimática
nos ensaios em erva mate estão muito próximos, inclusive com alguns pontos
sobrepostos aos valores preditos pelo modelo (reta vermelha).
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Figura 24 - Valores observados e preditos para os ensaios de inativação de
peroxidase em amostras de erva mate

Os efeitos dos fatores (variáveis independentes) temperatura e tempo sobre
os níveis da atividade de peroxidase foram avaliados empregando-se a análise por
regressão múltipla. A superfície de resposta para a atividade de peroxidase gerada
pelo modelo de segunda ordem está representada na Figura 25.
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Figura 25 - Superfície de resposta para atividade de peroxidase em erva mate em
função do tempo e temperatura de branqueamento.

Fonte: Autoria própria

Neste caso, como o objetivo é a inativação efetiva da enzima peroxidase,
quanto menor o teor da enzima, menor a sua atividade. Este tratamento térmico
ocorreu à temperatura de 87°C durante 90 s, alcançando a atividade de 603,24
mmol.L-1. O coeficiente de variação das réplicas para este tratamento foi 3,97%
apresentando baixa dispersão dos dados. O coeficiente de determinação (R2) do
modelo de segunda ordem atesta que 97,51% da variabilidade de dados pode ser
explicada pelo modelo proposto (Equação 6):
𝐴𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑧𝑖𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑎 (𝑚𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 ) = 636,55 + 56.49𝑇 2 − 40,56𝑇 + 148,13𝑡 2 − 186,99𝑡
(8)

A temperatura e o tempo foram significativos no modelo de segunda ordem no
intervalo de confiança de 95%. No tratamento térmico mencionado, o teor de
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peroxidase foi o mais baixo possível, indicando que esta classe de enzimas pode ser
inativada sem o contato direto das folhas da erva mate com chamas a altas
temperaturas e com fumaça presentes no processo tradicional do sapeco,
comumente utilizados em indústrias de beneficiamento de erva-mate.
Vale destacar que o modelo gerou um processo rápido e com temperaturas
não tão elevadas, não trazendo grandes custos para as indústrias, já que em
sapecadores de cilindro a temperatura de entrada pode variar de 400 a 620 °C e 120
a 200 ºC na saída, com tempo de inativação variando de 2 a 7 minutos (SCHMALKO
et al., 2002; VIEIRA et al., 2008).

5.2 AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIOXIDANTE

A determinação de atividade antioxidante pelos métodos de sequestro
dos radicais ABTS e DPPH, redução do ferro, bem como, a avaliação dos teores de
compostos fenólicos totais foram realizados utilizando os extratos da erva-mate
provenientes da indústria ervateira (branqueada pelo processo alternativo e não
branqueada) e uma amostra comercial. A primeira extração foi realizada com
metanol com intuito de extrair com melhores rendimentos as antraquinonas. A
segunda extração foi realizada com água com intuito de reproduzir extrações de
compostos bioativos de erva-mate, como no preparo tradicional de chimarrão
(Tabela 9).

Água

Metanol

Erva-mate
Branqueada
Não
Branqueada
Comercial
Branqueada
Não
Branqueada
Comercial

FT
mg EAG g-1
205,59±7,09aA

DPPH
ABTS
μmol TEAC
μmol
TEAC g-1
g-1
21,92±1,14ªA 244,54±14,19aA

FRAP
μmol FeSO4 g-1
280,34±14,82aA

225,36±0,47aB 21,23±2,08ªA 120,46±10,79aB

60,04±0,98aB

195,39±6,53aA 20,88±1,08aA 114,44±16,02aB
136,82±5,66bA 56,91±4,30bA 70,46±3,93bA

171,85±16,46aC
158,27±18,52bA

109,60±4,26bB 53,81±0,45bA

45,93±10,05bB

182,65±5,13bB

133,30±7,06bA 54,52±1,68bA

108,19±4,91aA

138,05±10,64bC
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Tabela 9 - Resultados dos ensaios de atividade antioxidante nos extratos
metanólicos e aquosos de erva-mate
Resultados representam a média e desvio padrão (n=3). Através do teste t, para a mesma coluna, as
médias seguidas pela mesma letra minúscula não diferem estatisticamente entre si (por exemplo,
comparação Branqueada Metanol versus Branqueada água). A letra maiúscula informa o resultado do
Teste de Tukey ao nível de 5% de significância, entre tratamentos dentro do mesmo solvente. Valores
seguidos por letras iguais não diferem estatisticamente entre si.

Avaliando-se os resultados presentes na Tabela 9, verifica-se que o
solvente metanol como extrator, apresentou maior eficiência em extrair compostos
fenólicos e com atividade antioxidante, com exceção do método DPPH, o que pode
ser justificado pela característica mais hidrofílica do ensaio.
Valores próximos de compostos fenólicos também foram encontrados por
PAGLIOSA et al.,(2010), sendo 52,1 mg EAG g-1 para o extrato metanólico e 70,10
mg EAG g-1 para o extrato aquoso. Para o ensaio DPPH foram encontrados valores
acima dos resultados do presente trabalho, como 233 μmol TEAC g-1 e 251 μmol
TEAC g-1 para os extratos metanólicos e aquosos, respectivamente.

5.3

DETERMINAÇÃO

DE

ANTRAQUINONAS

PELO

MÉTODO

SIMPLEX

CENTRÓIDE

Utilizou-se o planejamento experimental de mistura simplex centroide (Figura
26) para avaliar o efeito de três solventes (água, etanol e metanol) sobre a extração
de antraquinonas em amostras de erva mate fortificadas com a mistura de
antraquinonas em 3 níveis (2, 4 e 8 mg/kg). O delineamento foi composto de sete
ensaios em triplicata. O delineamento experimental, bem como as respostas dos
seis tipos de antraquinonas via CLAE estão apresentados na Tabela 10.

Resposta em área do sinal analítico por CLAE
Ensaio

Mistura*

AloeEmodina

Reína

9,10Emodina Crisofanol Parietina
Antraquinona.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

(1;0;0)
(0;1;0)
(0;0;1)
(½;½;0)
(½;0; ½)
(0; ½;½)

42,99
39,73
11,21
35,17
27,84
36,21
37,71
51,29
45,04
10,21
33,65
26,56
29,13
33,39
33,28
34,79
9,35
34,04
26,33
29,44
32,19

33,70
19,74
9,98
16,93
14,49
19,05
18,92
40,68
26,64
13,32
13,72
14,03
12,64
12,63
22,49
13,15
8,17
13,26
13,64
13,89
14,51

6,63
6,66
1,00
6,04
3,08
4,68
5,68
9,93
7,99
0,84
4,69
2,86
4,41
5,52
4,53
4,73
0,61
4,84
2,77
3,71
4,62

15,22
13,62
2,29
11,57
5,77
11,05
12,90
25,13
19,53
2,19
11,25
5,30
7,14
9,43
10,70
11,33
1,87
11,01
5,23
7,10
11,04

26,99
26,90
1,78
16,10
4,05
11,89
19,94
93,66
43,54
1,24
12,35
3,70
4,79
8,81
10,62
10,49
0,98
10,61
3,48
5,44
11,33

1,95
0,88
0,00
1,80
0,00
0,19
1,27
3,37
3,54
0,00
0,62
0,00
0,00
0,46
1,13
0,56
0,00
1,48
0,00
0,00
0,66

(1⁄3 , 1⁄3 ; 1⁄3)
(1;0;0)
(0;1;0)
(0;0;1)
(½;½;0)
(½;0; ½)
(0; ½;½)
1
( ⁄3 , 1⁄3 ; 1⁄3)
(1;0;0)
(0;1;0)
(0;0;1)
(½;½;0)
(½;0; ½)
(0; ½;½)
(1⁄3 , 1⁄3 ; 1⁄3)
Tabela 10 - Valores de concentração obtidos segundo o delineamento experimental
de mistura simplex centroide
*(%metanol, %etanol, %água)

A partir dos resultados do delineamento de mistura (Tabela 10) foram geradas
as superfícies de contorno para cada antraquinona extraída de erva mate: aloeemodina, reína, 9,10-antraquinona, emodina, crisofanol e parietina .

5.3.1 Aloe-emodina
Através da superfície de contorno constata-se que para Aloe-emodina,
obteve-se melhores rendimentos de extrações com solventes metanol e etanol
(Figura 26).
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Figura 26 - Regiões de combinação entre os três solventes no delineamento simplex
centroide para Aloe-emodina

O modelo de mistura para a Aloe-emodina foi gerado à partir dos resultados
das extrações via análise por cromatografia líquida de alta eficiência (Tabela 11):

Tratamentos

1
2
3

Metanol
0,0000
0,0000
0,0000

0,3333
4
0,5000
5
0,5000
6
1,0000
7
Tabela 11 - Respostas para

Etanol
0,0000
0,5000
1,0000

Água
1,0000
0,5000
0,0000

Área (mAU)
10,25
31,59
39,85

Desvio padrão
0,93
3,99
5,12

0,3333
0,0000
0,5000
0,0000

0,3333
0,5000
0,0000
0,0000

34,42
26,90
34,28
47,14

2,90
0,81
0,78
5,87

cada ensaio na corrida cromatográfica do delineamento

simplex centroide para aloe-emodina. Valores em negrito representam maiores
resultados de extração.

Os resultados do delineamento simplex centroide para aloe-emodina foram
utilizados para modelagem de regressão linear (Tabela 12). Como pode ser
constatado o maior coeficiente foi o do metanol nesta modelagem, embora os três
solventes utilizados apresentaram-se estatisticamente significativos (p<0,05). A
interação entre etanol e água também foi significativa (p < 0,05), embora seu
coeficiente tenha sido bem menor do que o coeficiente do metanol puro.
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Fatores

Coeficientes

Erro
padrão

42,28
2,53
(A) Metanol
39,62
2,53
(B) Etanol
10,02
2,53
(C) Água
-22,85
11,63
AB
6,83
11,63
AC
30,89
11,63
BC
Tabela 12 – Resultados do delineamento

tcalc

p-valor

L.C (-)

L.C (+)

16,70
15,64
3,95
-1,96
0,59
2,65

0,000000
0,000000
0,001264
0,068358
0,565793
0,018015

36,89
34,22
4,62
-47,65
-17,97
6,09

47,68
45,01
15,41
1,95
31,63
55,70

simplex centroide. Coeficientes, erro

padrão, teste t, probabilidade e intervalo de confiança para modelo de primeira
ordem para aloe-emodina.

Pode-se afirmar que, ao nível de 95% de confiança, os efeitos principais,
metanol, etanol, água e a interação entre etanol e água foram significativos. Os
efeitos positivos, com exceção da mistura entre metanol e etanol, indicam aumento
nos valores das respostas. Estes resultados sobre os efeitos e suas interações
podem ser melhor observadas por meio do diagrama de Pareto (Figura 27), onde
valores a direita da linha vertical em vermelho indicam os efeitos considerados
significativos.
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Figura 27 - Gráfico de Pareto de efeitos padronizados para extração de aloeemodina

Verifica-se que a Aloe-emodina pode ser extraída tanto em metanol como
etanol puro, embora utilizando metanol puro como solvente extrator o rendimento de
extração foi o melhor. A análise de variância sobre a resposta de aloe-emodina foi
realizada para avaliar a qualidade do modelo ajustado (Tabela 13).

SQ

GL

QM

Fcal

Modelo
2039,71
3
679,90
35,48
Tabela 13 - Análise de variância para aloe-emodina

Ftab
(F0,05;3;14)
2,85

Fcal/Ftab
12,45

A análise de variância para o modelo de extração da Aloe-emodina demonstra
que o modelo é estatisticamente significativo e preditivo pois pode-se verificar que o
valor obtido para F calculado foi 12,45 vezes superior ao F tabelado à 95 % de
confiança
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5.3.2 Reína

Através da superfície de contorno constata-se que para Reína, obteve-se
melhor rendimento de extração com o solvente extrator metanol (Figura 28).

Figura 28 - Regiões de combinação entre os três solventes no delineamento simplex
centroide para Reína

Em seguida, na Tabela 14, são apresentados os resultados utilizados para a
confecção do modelo de extração da antraquinona Reína.

Metanol
Etanol
Água
Área (mAU)
Corridas
0,0000
0,0000
1,0000
10,49
1
0,0000
0,5000
0,5000
15,19
2
0,0000
1,0000
0,0000
23,19
3
0,3333
0,3333
0,3333
15,35
4
0,5000
0,0000
0,5000
14,05
5
0,5000
0,5000
0,0000
14,63
6
1,0000
0,0000
0,0000
37,19
7
Tabela 14 - Respostas cromatográficas de reína para cada ensaio do

Desvio padrão
2,61
3,40
4,87
3,22
0,42
2,00
4,93

delineamento

simplex centroide. Valor em negrito representa o maior resultado de extração.
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Observa-se na Tabela 14 que os maiores rendimentos de extração para a
Reína também foram obtidos a partir da utilização do solvente metanol puro, com
valor de área superior a 37,19 mAU, enquanto o menor valor (10,49 mAU) foi obtido
com o solvente extrator água. Na Tabela 15 são apresentadas informações sobre o
modelo de primeira ordem, bem como a significância dos fatores para a resposta
reína.

Fatores
Coeficientes Std Err t calc
25,1528
3,5516
7,0820
(A) Metanol
19,7028
3,5516
5,5475
(B) Etanol
10,3534
3,5516
2,9151
(C) Água
-28,9564
16,3259
-1,7736
AB
-12,5857
16,3259
-0,7709
AC
2,8703
16,3259
0,1758
BC
Tabela 15 - Resultados do delineamento simplex

P valor

L.C (-)

L.C (+)

0,000004
0,000056
0,010663
0,096418
0,452735
0,862793

17,5826
12,1326
2,7833
-63,7542
-47,3835
-31,9275

32,7229
27,2729
17,9236
5,8414
22,2120
37,6680

centroide. Coeficientes, erro

padrão, teste t, probabilidade e intervalo de confiança para modelo de primeira
ordem para Reína

No modelo de extração de Reína, também constata-se ao nível de 95% de
confiança, que apenas os efeitos principais, metanol, etanol, água foram
significativos (p <0,05). Os detalhes da significância de cada coeficiente pode ser
checado por meio do diagrama de Pareto (Figura 29). Valores a direita da linha
vertical vermelha indicam efeitos significativos (p <0,05).
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Figura 29 - Gráfico de Pareto de efeitos padronizados para extração de reína

Por meio da análise de variância a significância do modelo para reína foi
analisada (Tabela 16).

SQ

GL

QM

Modelo
410,93
6
68,49
Tabela 16 - Análise de variância para reína

Fcal
1,70

Ftab
(F0,05;6;14)
2,85

Fcal/Ftab
0,60

A análise de variância para o modelo de extração da Reína demonstra que o
modelo não pode ser estatisticamente significativo e preditivo pois pode-se verificar
que o valor obtido para F calculado foi 0,60 vezes inferior ao F tabelado à 95 % de
confiança
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5.3.3 Antraquinona (9,10- Antraquinona)

Através da superfície de contorno constata-se que para a 9,10 - Antraquinona,
obteve-se melhor rendimento de extração com o solvente extrator metanol (Figura
30).

Figura 30 - Regiões de combinação entre os três solventes no delineamento simplex
centroide para 9,10-Antraquinona

A seguir, são apresentados os resultados utilizados para a elaboração do
modelo de extração de 9,10-Antraquinona (Tabela 17):

1
2
3

Metanol
0,000000
0,000000
0,000000

Etanol
0,000000
0,500000
1,000000

Água
1,000000
0,500000
0,000000

Área
0,817333
4,268000
5,698000

Desvio padrão
0,192191
0,502287
1,339583

4

0,333333

0,333333

0,333333

5,275667

0,571000

5
6

0,500000
0,500000

0,000000
0,500000

0,500000
0,000000

2,903667
5,189667

0,163531
0,740981

7

1,000000

0,000000

0,000000

8,283233

2,331452
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Tabela 17 - Respostas para cada ensaio na corrida cromatográfica do delineamento
simplex centroide para 9,10-Antraquinona. Valor em negrito representa o maior
resultado de extração.

A Tabela 17 contém informações que comprovam o melhor resultado de
extração. Confirma-se ainda que o metanol puro é o melhor solvente extrator para
9,10-antraquinona. Na Tabela 18 são apresentadas informações sobre o modelo de
primeira ordem, bem como a significância dos fatores sobre a resposta da 9,10antraquinona.

Fatores

Coeficientes

Erro
padrão

tcalc

p-valor

0,0000
(A) Metanol
6,93605
0,7577
9,1538
0,0000
(B) Etanol
6,3645
0,7577
8,3997
0,7239
0,7577
0,9553
0,3545
(C) Água
-4,3462
3,4829
-1,2479
0,2312
AB
-2,2090
3,4829
-0,6342
0,5354
AC
4,3911
3,4829
1,2607
0,2266
BC
Tabela 18 - Resultados do delineamento simplex centroide.

L.C (-)

L.C (+)

5,3208

8,5595

4,7495

7,9795

-0,8912
-11,7699
-9,6326
-3,0326

2,3388
3,0774
5,2148
11,8148

Coeficientes, erro

padrão, teste t, probabilidade e intervalo de confiança para modelo de primeira
ordem para 9,10-Antraquinona

No modelo de extração para 9,10-Antraquinona, verifica-se que, ao intervalo
de confiança 95%, somente os efeitos principais metanol e etanol foram
significativos. Informações sobre os efeitos e sua interação podem ser melhor
verificadas através do diagrama de Pareto (Figura 31). Valores a direita da linha
vertical vermelha indicam efeitos significativos (p <0,05).
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Figura 31 - Gráfico de Pareto de efeitos padronizados para extração de 9,10antraquinona

Por meio da análise de variância para a resposta da 9,10-antraquinona, foi
avaliado a qualidade e a significância do modelo (Tabela 19) .

SQ

GL

QM

Fcal

82,34
6
13,72
Modelo
8,51
Tabela 19 – Análise de variância para 9,10-antraquinona

Ftab
(F0,05;6;14)
2,85

Fcal/Ftab
2,99

A análise de variância para o modelo de extração da 9,10-Antraquinona
demonstra que o modelo pode ser estatisticamente significativo e preditivo pois
pode-se verificar que o valor obtido para F calculado foi 2,99 vezes superior ao F
tabelado à 95 % de confiança
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5.3.4 Emodina

Através da superfície de contorno constata-se que para Emodina, obteve-se
melhor rendimento de extração com o solvente extrator metanol (Figura 32).

Figura 32 - Regiões de combinação entre os três solventes no delineamento simplex
centroide para Emodina

A seguir, são apresentados os resultados utilizados para a elaboração do
modelo de extração da antraquinona Emodina (Tabela 20).

Corridas
1
2
3
4
5
6
7

Metanol
0,000000
0,000000
0,000000
0,333333
0,500000
0,500000
1,000000

Etanol
0,000000
0,500000
1,000000
0,333333
0,000000
0,500000
0,000000

Água
1,000000
0,500000
0,000000
0,333333
0,500000
0,000000
0,000000

Área
2,11
8,42
14,82
11,12
5,43
11,27
17,01

Desvio padrão
0,22
2,26
4,23
1,73
0,29
0,28
7,37
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Tabela 20 - Respostas para cada ensaio na corrida cromatográfica do delineamento
simplex centroide para emodina. Valor em negrito representa o maiore resultado de
extração.
A Tabela 20 contém informações que comprovam maior rendimento de
extração para a média do ensaio sete, confirmando também que o metanol puro é o
melhor solvente extrator para a emodina. Na Tabela 21 informações sobre o modelo
de primeira ordem, bem como a significância dos fatores sobre a resposta
emodina.são apresentados:

Fatores

Coeficientes Erro
padrão

tcalc

16,7607
2,0305
8,2545
(A) Metanol
14,5741
2,0305
7,1776
(B) Etanol
1,8614
2,0305
0,9167
(C) Água
-13,4971
9,3336
-1,4467
AB
-11,4531
9,3336
-1,2271
AC
4,9082
9,3336
0,5259
BC
Tabela 21 - Resultados do delineamento simplex

p-valor

L.C (-)

L.C (+)

0,000001
0,000003
0,373796
0,168727
0,238704
0,606670

12,4328
10,2461
-2,4665
-33,3913
-31,3473
-14,9859

21,0886
18,9026
6,1893
6,3970
8,4410
24,8024

centroide. Coeficientes, erro

padrão, teste t, probabilidade e intervalo de confiança para modelo de primeira
ordem para emodina

No modelo de extração para Emodina, verifica-se que, ao intervalo de
confiança de 95%, somente os efeitos principais do metanol e o etanol foram
significativos (p<0,05). Informações sobre os efeitos e sua interação podem ser
melhor verificadas por meio do diagrama de Pareto (Figura 33). Valores a direita da
linha vertical vermelha indicam efeitos significativos (p <0,05).
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Figura 33 - Gráfico de Pareto de efeitos padronizados para extração de Emodina

Por meio da análise de variância ANOVA, foi avaliado a qualidade do modelo
de primeira ordem ajustado para emodina (Tabela 22).

Modelo

SQ

GL

QM

Fcal

Ftab
(F0,05;6;14)

Fcal/Ftab

482,71

6

80,45

6,98

2,85

2,45

Tabela 22 - Análise de variância para Emodina

A análise de variância para o modelo de extração da emodina demonstra que
o modelo pode ser estatisticamente significativo e preditivo pois pode-se verificar
que o valor obtido para F calculado foi 2,45 vezes superior ao F tabelado à 95 % de
confiança.
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5.3.5 Crisofanol

Através da superfície de contorno constata-se que para crisofanol, obteve-se
melhor rendimento de extração com o solvente extrator metanol (Figura 34).

Figura 34 - Regiões de combinação entre os três solventes no delineamento simplex
centroide para Crisofanol

A seguir, são apresentados os resultados utilizados para a elaboração do
modelo de extração da antraquinona Crisofanol (Tabela 23)

.
Corridas
1
2
3
4
5
6
7

Metanol
0,0000
0,0000
0,0000
0,3333
0,5000
0,5000
1,0000

Etanol
0,0000
0,5000
1,0000
0,3333
0,0000
0,5000
0,0000

Água
1,0000
0,5000
0,0000
0,3333
0,5000
0,0000
0,0000

Área (mAU)
1,33
7,37
26,97
13,35
3,74
13,01
43,75

Desvio padrão
0,40
3,92
16,52
5,83
0,28
2,80
43,98
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Tabela 23 - Respostas para cada ensaio na corrida cromatográfica do delineamento
simplex centroide para Crisofanol. Valor em negrito representa maior resultado de
extração.

A Tabela 23 contém informações que comprovam maior resposta de extração
para a média do ensaio sete, confirmando também que o metanol puro é o melhor
solvente extrator para o crisofanol. Na Tabela 24 são apresentadas informações
sobre o modelo de primeira ordem, bem como a significância dos fatores para a
resposta crisofanol.

Fatores

Coeficientes Erro
padrão

tcalc

43,0293
10,2236
4,2088
(A) Metanol
26,2506
10,2236
2,5676
(B) Etanol
0,6070
10,2236
0,0594
(C) Água
-74,8766
46,9950
-1,5933
AB
-60,6906
46,9950
-1,2914
AC
-12,6146
46,9950
-0,2684
BC
Tabela 24 - Resultados do delineamento simplex

p-valor

L.C (-)

L.C (+)

0,000759
0,021434
0,953442
0,131946
0,216103
0,792030

21,2380
4,4600
-21,1840
-175,0440
-160,8580
-112,7820

64,8204
48,0417
22,3981
25,2909
39,4769
87,5529

centroide. Coeficientes, erro

padrão, teste t, probabilidade e intervalo de confiança para modelo de primeira
ordem para crisofanol

No modelo de extração para Crisofanol, verifica-se que, ao intervalo de
confiança de 95%, somente os efeitos principais metanol e etanol foram
significativos (p<0,05). Informações sobre os efeitos e sua interação podem ser
melhor verificadas por meio do diagrama de Pareto (Figura 35). Valores a direita da
linha vertical vermelha indicam efeitos significativos (p <0,05).
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Figura 35 - Gráfico de Pareto de efeitos padronizados para extração de Crisofanol

Por meio da análise de variância, foi avaliado a qualidade do modelo de
primeira ordem para Crisofanol (Tabela 25).

SQ

GL

QM

Modelo
4036,33
6
672,72
Tabela 25 - Análise de variância Crisofanol

Fcal
2,08

Ftab
(F0,05;6;14)
2,85

Fcal/Ftab
0,73

A análise de variância para o modelo de extração do Crisofanol demonstra
que o modelo não é estatisticamente significativo e preditivo pois pode-se verificar
que o valor obtido para F calculado foi 3,90 vezes inferior ao F tabelado à 95 % de
confiança.
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5.3.6 Parietina

Através da superfície de contorno constata-se que para parietina, obteve-se
melhor rendimento de extração com o solvente extrator metanol (Figura 36).

Figura 36 - Regiões de combinação entre os três solventes no delineamento simplex
centroide para Parietina

A seguir, os resultados para a elaboração do modelo de primeira ordem para
extração da antraquinona Parietina (Tabela 26).

1
2
3
4
5
6
7

Metanol
0,000000
0,000000
0,000000
0,333333
0,500000
0,500000

Etanol
0,000000
0,500000
1,000000
0,333333
0,000000
0,500000

1,000000

0,000000

Água
1,000000
0,500000
0,000000
0,333333
0,500000
0,000000
0,000000

Área
0,00
0,06
1,65
0,79
0,00
1,30
2,14

Desvio padrão
0,00
0,11
1,63
0,42
0,00
0,61
1,13

90

Tabela 26 - Respostas para cada ensaio na corrida cromatográfica do delineamento
simplex centroide para Parietina. Valor em negrito representa maior resultado de
extração.

A Tabela 26 contém informações que comprovam maior resposta de extração
para a média do ensaio sete, reafirmando novamente que o metanol puro é o melhor
solvente extrator para o parietina. Na Tabela 27 são apresentadas informações
sobre o modelo de primeira ordem, bem como a significância dos fatores para a
resposta parietina.

Fatores

Coeficientes Erro
padrão

tcalc

2,1076
0,4631
4,5514
(A) Metanol
1,6166
0,4631
3,4911
(B) Etanol
-0,0417
0,4631
-0,0919
(C) Água
-1,5796
2,1286
-0,7421
AB
-3,4643
2,1286
-1,6275
AC
-2,2249
2,1286
-1,0453
BC
Tabela 27 - Resultados do delineamento simplex

p-valor

L.C (-)

L.C (+)

0,000382
0,003283
0,929405
0,469496
0,124452
0,312456

1,1206
0,6296
-1,0287
-6,1166
-8,0013
-6,7619

3,0946
2,6036
0,9452
2,9574
1,0727
2,3127

centroide. Coeficientes, erro

padrão, teste t, probabilidade e intervalo de confiança para modelo de primeira
ordem para parietina

No modelo de extração para a antraquinona Parietina, verifica-se que, ao
intervalo de confiança de 95%, somente os efeitos principais metanol e etanol foram
significativos (p<0,05). Informações sobre os efeitos e sua interação podem ser
melhor verificadas por meio do diagrama de Pareto (Figura 37). Valores a direita da
linha vertical vermelha indicam efeitos significativos (p <0,05).
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Figura 37 - Gráfico de Pareto de efeitos padronizados para extração de parietina

Por meio da análise de variância, foi avaliado a qualidade do modelo de
primeira ordem para parietina (Tabela 28).

SQ

GL

QM

13,83
6
2,31
Modelo
Tabela 28 - Análise de variância para parietina

Fcal
3,57

Ftab
(F0,05;6;14)
2,85

Fcal/Ftab
1,25

A análise de variância para o modelo de extração da parietina demonstra que
o modelo pode ser considerado estatisticamente significativo e preditivo pois verificase que o valor obtido para F calculado foi 1,25 vezes superior ao F tabelado à 95 %
de confiança.
Observa-se que o planejamento experimental de mistura Simplex Centroide
indicou o efeito do solvente metanol como superior aos solventes água, etanol e
suas misturas para extração das antraquinonas (Aloe-emodina, Reína, 9,10Antraquinona, Emodina, Crisofanol e Parietina). O etanol também obteve uma boa
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efetividade nas extrações, podendo ser estudado futuramente sua otimização para
extração, devido ao seu custo e toxicidade inferior ao metanol.

5.3.7 Validação da metodologia de determinação de Antraquinonas via CLAE

Visando a determinação de compostos antraquinônicos via Cromatografia
Líquida de Alta Eficiência, as análises foram realizadas utilizando padrões de
antraquinonas nas concentrações de 1 a 10 mg/L. Assim como ZUO et al., (2008),
com o objetivo de avaliar a sensibilidade dos detectores (UV e Fluorescência),
verificou-se o sinal analítico gerado por cada um deles (Figura 38):

Figura 38 - Comparação da resposta de Antraquinonas em detectores de
Fluorescência e UV (1-Aloe-emodina; 2-Reína; 3- 9,10 Antraquinona; 4-Emodina; 5Crisofanol; 6-Parietina).
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Observando os cromatogramas da Figura 38, evidencia-se a superioridade da
sensibilidade do detector de Fluorescência para as antraquinonas de interesse,
sendo, portanto, o detector utilizado para as análises.

5.3.7.1 Linearidade para o método de antraquinonas

Após verificação do melhor detector e tempo de retenção dos analitos, foram
injetados os pontos da curva de calibração em concentrações que variaram de 1 a
10 μg mL-1 (Figura 39):

Figura 39 - Curvas de calibração de Antraquinonas de 1 a 10 μg mL-1 (1-Aloeemodina; 2-Reína; 3- 9,10 Antraquinona; 4-Emodina; 5-Crisofanol; 6-Parietina)

Fonte: Autoria própria

O método para a determinação dos seis constituintes antraquinônicos
apresentou boa seletividade e resolução em um tempo curto de análise, próximo de
8 minutos. Para todos os seis compostos presentes na Figura 39 foram alcançados
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valores de R²>0,99 e verificado a região de absorbância para cada composto
conforme Tabela 29.

Analito

Coeficiente de
determinação (R2)

Comprimento de onda
(região de absorbância em
nm)

Aloe Emodina
Reína
9,10-Antraquinona
Emodina
Crisofanol
Parietina

0,999
0,994
0,996
0,999
0,998
0,992

222 e 225
228 e 256
251 e 325
219, 265 e 286
222 e 255
221 e 268

Tabela 29 - Coeficiente de determinação da curva de calibração para a mistura de
antraquinonas

Os valores dos referidos coeficientes de determinação evidenciam que o
método cromatográfico possui boa linearidade para todos os analitos da classe das
antraquinonas, devido aos valores de R2 superiores a 0,99, satisfazendo as
especificações da ANVISA (0,99) e INMETRO (>0,90).

5.3.7.2 Precisão e exatidão (recuperação) para o método de antraquinonas

Medidas

independentes

de

amostragens

múltiplas

possibilitaram

a

determinação da exatidão através da recuperação de amostras fortificadas com
concentração de 8 mg/L (Tabela 30):

Analito
Aloe Emodina
Reína
9,10-Antraquinona
Emodina
Crisofanol
Parietina

Recuperação (%)
114,5
139,1
104,6
119,7
96,2
98,1

Tabela 30 - Valores do parâmetros Recuperação para a concentração de 8 mg/L.
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Os valores obtidos para a recuperação das seis antraquinonas variaram entre
96,2 e 139,1%, conforme (Tabela 32), sendo a menor e maior porcentagens de
recuperação obtidas para o Crisofanol e Parietina respectivamente. Os valores
foram considerados satisfatórios, visto que, com exceção da Reína, ficaram dentro
da faixa aceitável entre 70 e 120% (RIBANI et al., 2004). Ao comparar a
recuperação com os valores de HE et al., (2009) e AICHNER; GANZERA, (2015),
considera-se a recuperação deste estudo um pouco menos efetiva, já que os
referidos trabalhos atingiram valores de recuperação entre 93,4 e 103%.
A precisão foi determinada a partir da injeção em triplicata de cinco diferentes
pontos de concentração da curva de calibração (Tabela 31) das referidas
antraquinonas.

Analito
Aloe Emodina
Reína
9,10-Antraquinona
Emodina
Crisofanol
Parietina

1 (μg.mL-1)

2 (μg.mL-1)

5,88
13,64
18,90
10,98
7,49
7,49

6,78
13,44
16,40
8,64
9,16
5,43

Precisão (%)
4 (μg.mL-1)

0,91
8,26
18,38
11,14
11,07
11,61

8 (μg.mL-1)

10 (μg.mL-1)

2,70
5,62
5,26
2,83
4,28
5,65

4,33
12,28
4,38
4,06
8,92
0,52

Tabela 31 - Valores de precisão para os ensaios de determinação de Antraquinonas

Para as triplicatas das concentrações de 1, 2, 4, 8 e 10 mg/L os valores de
precisão variaram entre 0,91 a 18,9% para todos os analitos. Estes valores indicam
uma aceitável precisão para o método analítico, dado que são toleráveis valores de
até 20% (RIBANI et al., 2004). HE et al., (2009) determinaram as mesmas
antraquinonas em matriz vegetal Ruibarbo e obtiveram valores de precisão que
variaram entre 0 e 2,9%.

5.3.7.3 Limite de Detecção e Quantificação
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Os limites de detecção (LD) e quantificação (LQ) (Tabela 32) foram
calculados por meio dos parâmetros das curvas analíticas conforme item 3.9.2.1:

Analito

Limite de detecção (mg/kg)

Aloe Emodina
Reína
9,10-Antraquinona
Emodina
Crisofanol
Parietina

0,17
0,27
0,22
0,18
0,03
0,15

Limite de Quantificação
(mg/kg)
0,51
0,78
0,66
0,56
0,09
0,45

Tabela 32 - Informações referentes a LD e LQ do método para antraquinonas

Os menores limites de detecção e quantificação observados no método de
determinação de antraquinonas foram obtidos para a antraquinona Crisofanol,
seguido da parietina e A-emodina (respectivamente). Os cromatogramas das
amostras tratadas em comparação com a mistura de padrões na concentração de 4
ppm (Figura 40):
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Figura 40 - Comparação entre as extrações de erva-mate branqueada em
comparação ao padrão de 4 ppm

Verifica-se na sobreposição dos cromatogramas na Figura 40 a ocorrência de
sinais no mesmo tempo de retenção aos sinais da mistura de padrões de 4 ppm,
porém, os mesmos foram verificados quanto ao perfil de absorbância, sendo
constatado que não são os mesmos comprimentos de onda das antraquinonas
estudadas (Tabela 30), concluindo que o tratamento alternativo não gerou os
compostos antraquinônicos avaliados na mistura dos padrões.

5.4 DETERMINAÇÃO DE HPA’S

5.4.1 Determinação do método de preparo da amostra para análise de HPA’s via
CG-EM
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Efetuou-se a seleção do método após a reprodução de três métodos de
extração, Quechers por RAMALHOSA et al., (2009), extração sólido-líquido
utilizando hexano por GARCIA LONDOÑO; REYNOSO; RESNIK, (2015) e extração
sólido-líquido utilizando diclorometano e hexano segundo método descrito por DE
LIMA et al., (2017). Os resultados das análises cromatográficas das referidas
extrações comparadas com a mistura de padrões de concentração 5 ppm são
ilustrados na Figura 41:

Figura 41 - Comparação entre os métodos de extração de HPA's segundo os
métodos de RAMALHOSA et al., (2009), LONDOÑO, REYNOSO e RESNIL., (2015)
e DE LIMA et al., (2017) em

comparação ao padrão de misturas (Mix) de

concentração 5 ppm.

Os cromatogramas obtidos à partir da reprodução das metodologias
citadas (Figura 41) indicam que (para este trabalho e condições de reprodução) os
sinais mais intensos foram obtidos para o método proposto por RAMALHOSA et al.,
(2009), utilizando o preparo de amostras denominado QuEChERS, que utiliza
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quantidade reduzida de reagentes e produz poucos resíduos. A Figura 42 ilustra a
amostra no processo de partição e limpeza pelo método QuEChERS:

Figura 42 - Processo de partição (coloração verde) e limpeza (coloração amarela) no
procedimento QuEChERS

O processo de extração foi realizado em matrizes de amostras tratadas
(branqueadas), não tratadas e comercial, e em seguida os extratos foram inseridos
em vials identificados e levados para posterior avaliação via CG/EM.

5.4.2 Validação de método de identificação de HPAs via CG/EM

Após verificar a melhor resposta para a extração de HPAs, estimou-se a
eficiência no desenvolvimento do método através de parâmetros de validação
(Tabela 33):
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Analito
Benzoantraceno
Criseno
Benzo(b)fluoranteno
Benzopireno

Faixa de
Trabalho
(μg.mL-1)
0,1 - 2,0
0,1 - 2,0
0,1 - 2,0
0,1 - 2,0

LD
(μg.L-1)

Eq. de Reta

R2

y=85298x-5744,7
y=98177x+429,04
y=75912x-9005
y=72949x-8997,8

0,9994
0,9972
0,9972
0,9975

LQ
(μg.L-1)

0,020
0,031
0,024
0,027

0,28
0,22
0,13
0,22

Tabela 33 - Informações referentes a avaliação do método

5.4.2.1 Sensibilidade, LD e LQ

Para o método cromatográfico, verificou-se maior sensibilidade para o analito
Criseno,

seguido

do

Benzoantraceno,

Benzo(b)fluoranteno

e

Benzopireno

respectivamente. Essa determinação pode ser feita pelo intermédio da inclinação do
gráfico de calibração, onde o maior coeficiente angular terá uma melhor resposta,
pois indica que uma pequena variação de concentração (eixo x) resulta em uma
variação significativa na resposta (eixo y). Os valores dos coeficientes de
determinação evidenciam um ajuste ideal para a linha de regressão dentro dos
valores vigentes da ANVISA e INMETRO. Os valores de LQ para os quatro HPAs de
interesse ficaram abaixo do valor máximo definido pela legislação europeia (0,58
ug/kg), considerando o ensaio como adequado para a determinação dos compostos.

5.4.2.2 Recuperação e Precisão

Também foram avaliados parâmetros como recuperação e a precisão através
do coeficiente de variação em três níveis de concentração (Tabela 34):

Analito
Benzoantraceno
Criseno
Benzo(b)fluoranteno
Benzopireno

0,25
(mg.L-1)
72,0
51,2
101,5
118,8

Recuperação (%)
0,5
1
(mg.L-1)
(mg.L-1)
112,0
115,5
82,2
95,4
98,2
112,5
119,8
115,6

Coeficiente de Variação (%)
0,25
0,5
1
(mg.L-1)
(mg.L-1)
(mg.L-1)
9,23
3,16
10,05
10,04
4,65
11,93
4,90
6,13
11,97
4,79
8,91
10,64

Tabela 34 - Informações referentes à recuperação e precisão do método
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Com exceção do Criseno, o parâmetro recuperação ficou entre a faixa aceita
na maioria dos procedimentos analíticos de validação (70-120%) (LANÇAS, 2004). A
baixa recuperação do Criseno pode estar associada à baixa polaridade do
composto, o que pode levar a uma afinidade limitada com o solvente, não sendo
suficiente para uma extração quantitativa. ROLLE et al., (2017) em sua avaliação de
HPAs em chá-verde e mate, avaliaram o ensaio de recuperação em mate em níveis
de concentrações inferiores ao deste trabalho (0,35 a 0,50 μg.kg-1). Os valores
observados pelos autores foram próximos aos obtidos neste estudo, comparados
com o nível de 0,25 mg.L-1 (Tabela 34), sendo 89% para o antraceno, 105% para o
criseno, 77% para o benzo(b)fluoranteno e 87% para o benzopireno.
Para avaliar o comportamento dos analitos de interesse nas condições de
análise, foram injetados padrões autênticos, verificando as curvas de calibração para
os compostos de interesse (Figura 43):

Figura 43 - Curvas de calibração dos HPAs de 0,1 a 2 ppm (1-Benzoantraceno; 2Criseno; 3 Benzo(b)fluoranteno; 4-Benzo(k)fluoranteno e 5-Benzopireno)

Fonte: Autoria própria
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Empregou-se o método de extração na erva-mate fornecida para o estudo (in
natura e após processo de branqueamento) e uma erva-mate comercial comprada
em supermercado local. A Figura 44 ilustra cromatogramas sobrepostos de análises
de amostras que não receberam tratamento juntamente com um padrão de mistura
de HPAs de concentração 2 ppm:

Figura 44 - Cromatogramas sobrepostos para comparação da extração das
amostras in natura (não tratadas) com o padrão de HPA's (2 ppm)

Fonte: Autoria própria

Na Figura 43 verifica-se a ausência dos HPA’s estudados. Um pequeno sinal
próximo ao tempo de retenção do benzoantraceno (Tr próximo a 31 min) foi
verificado. Para confirmação da sua identidade, o mesmo foi analisado quanto ao
seu espectro de massa juntamente com o referido padrão. O resultado está ilustrado
na Figura 45:
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Figura 45 - Comparação entre os espectros de massas da amostra e padrão
autêntico de benzoantraceno

Fonte: Autoria própria

Observando os fragmentos dos espectros de massas da Figura 44, é possível
constatar que ambos não se tratam do mesmo analito. O espectro de massa
utilizado no modo de íon monitorado ficou bem restrito aos HPA’s de interesse,
possibilitando fácil verificação em casos de sinais no mesmo tempo de retenção.
Amostras branqueadas pelo processo de imersão em água aquecida foram
analisadas com o objetivo de verificar se o processo pode influenciar nos valores de
HPAs. A Figura 46 ilustra cromatogramas sobrepostos de análises de amostras que
receberam tratamento juntamente com um padrão mix de HPAs de concentração 2
ppm::
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Figura 46 - Cromatogramas sobrepostos para comparação da extração das
amostras branqueadas com o padrão de HPA's

Fonte: Autoria própria

Ao comparar as amostras tratadas (Figura 45) e não tratadas (Figura 43)
verifica-se que não houve mudanças nos teores analisados, o tratamento térmico
não indicou contaminações por HPA’s.Por fim, empregou-se método de extração em
uma amostra comercial proveniente de supermercado local, conforme Figura 47:
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Figura 47 - Cromatogramas sobrepostos para comparação da extração das
amostras comerciais com o padrão de HPA's

Fonte: Autoria própria

A amostra comercial analisada, não apresentou contaminação por nenhum
dos HPA’s analisados nesse estudo, demonstrando perfil muito similar ao das
matrizes anteriormente analisadas.
Para os HPAs, o método de extração e a análise via cromatografia gasosa
mostraram-se capazes de efetuar uma determinação eficaz para os quatro analito
analisados

(1-Benzoantraceno;

2-Criseno;

Benzo(k)fluoranteno e 5-Benzopireno).

3

Benzo(b)fluoranteno;

4-
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6 CONCLUSÕES

A avaliação do processo de inativação de

peroxidase através do

Delineamento Composto Central Rotacional, utilizando o estudo das variáveis
independentes temperatura e tempo de exposição, mostrou-se eficaz no processo
de branqueamento, empregando o tempo de 90 segundos e temperatura de 87 ºC,
sendo ambos fatores significativos para o processo.
A determinação de atividade antioxidante pelos métodos de sequestro dos
radicais livres ABTS e DPPH, redução de ferro e teor de compostos fenólicos totais
não demonstraram diferenças significativas em comparação ao material tratado pelo
processo tradicional (sapeco), demonstrando que o processo alternativo não
prejudicou a qualidade do produto em relação aos compostos bioativos.
O planejamento experimental de mistura Simplex Centroide constatou o efeito
do solvente metanol como superior aos solventes água, etanol e suas misturas para
extração das antraquinonas (Aloe-emodina, Reína, 9,10-Antraquinona, Emodina,
Crisofanol e Parietina). Verifica-se também que o etanol obteve uma boa efetividade
nas extrações, podendo ser estudado futuramente sua otimização para extração,
devido o seu valor e toxicidade inferior ao metanol.
A metodologia via Cromatografia Líquida de Alta Eficiência para a
determinação de Antraquinonas, apresentou resultados adequados de precisão para
todos os analitos avaliados. As curvas de calibração expressaram linearidade com
valores de coeficiente de determinação acima de 0,99. Os valores de precisão e
recuperação ficaram dentro dos valores desejados, até 20% para precisão e entre
70 e 120% para a recuperação. Devido às características químicas das
antraquinonas, o detector de fluorescência foi o mais sensível para a determinação
dessa classe de compostos.
Os Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos responderam bem ao processo
de extração QuEChERS, alcançando níveis satisfatórios na faixa de recuperação
(com excessão ao benzopireno com 64%) entre 86 e 93,2% para o valor de
concentração de 5 μg.kg-1. Para os níveis de 10 e 20 μg.kg-1 a recuperação de todos
os analitos ficaram entre 78,6 e 111,4%.
Os valores de precisão para o método via Cromatografia Gasosa Acoplada à
espectrometria de massas não ultrapassaram 12%, sendo esses valores
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satisfatórios para a validação. Os valores de coeficiente de determinação atingiram
valores acima de 0,9972, numa faixa de trabalho de 0,1 a 2 μg.mL-1. Baixos níveis
de Limite de Detecção e Quantificação foram alcançados, sendo de 0,020 a 0,031
μg.L-1 para o LD e 0,13 a 0,28 μg.L-1 para o LQ.
Por fim, utilizando os métodos descritos nesse trabalho, foi possível
comprovar que a forma alternativa de branqueamento do produto erva-mate não
influenciou a concentração da Antraquinona e Hidrocarbonetos Policíclicos
Aromáticos, possibilitando ervateiras da região atender aos requisitos para a
comercialização nacional e internacional do produto dentro dos padrões legais.
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