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Resultados e Discussão

Introdução
A erva-mate (Ilex paraguariensis St. Hil.), planta da família

Pode-se observar nas Figuras 1(A) e 1(B) que o óleo essencial obtido a partir da

Aquifoliaceae, é amplamente cultivada devido ao seu grande

erva-mate processada apresentou um maior número de compostos identificados

interesse econômico e social. Suas folhas e galhos são muito

(291) quando comparado ao obtido a partir das folhas frescas (157).

utilizadas em infusões, como o chimarrão e o tererê. Nativa da
região subtropical da América do Sul, a erva-mate é cultivada
principalmente

no

Brasil,

Argentina,

Uruguai

e

Folhas frescas
157 compostos identificados

Paraguai.

Erva-mate processada
291 compostos identificados

(A)

(B)

Atualmente esta espécie tem sido exportada para várias partes do
mundo, principalmente para os Estados Unidos e Europa, devido às suas
propriedades nutricionais e medicinais (tônica, colerética, diurética, anti-oxidante,
hipocolesterolêmica, anti-trombótica, anti-inflamatória, anti-obesidade, etc). No
entanto, estudos detalhando as diferenças no perfil volátil entre folhas frescas de
erva-mate e o produto processado são escassos.

Figura 1: Cromatograma de corrente iônica total do óleo essencial das (A) folhas frescas de ervamate do (B) produto processado

• Os compostos majoritários identificados no óleo essencial das folhas frescas
foram: 3-alilguaiacol (28,51%), linalol (17,61%), e metil salicilato (5,36%).

Objetivo

• Os compostos majoritários identificados no óleo essencial do produto

O objetivo deste trabalho foi aliar a capacidade analítica da GC×GC/TOFMS ao

processado foram: 2,6-dimetil-1,7-octadien-3-ol (9,77%), linalol (5,58%), α-

uso de índices de retenção e ferramentas adequadas de software para avaliar a

terpineol (4,67%) e geraniol (4,00%).

composição do óleo essencial de folhas frescas da erva-mate e do produto

• 168 compostos identificados nesse estudo estão sendo reportados pela primeira

processado.

vez no óleo essencial de erva-mate.

• Contaminantes prejudiciais à saúde, como isômeros de hidrocarbonetos

Experimental

(9,01%), e HPAs, principalmente HPAs alquilados (0,81%) foram identificados no
óleo do produto processado

Hidrodestilação
100 g de folhas

100 g de Erva-mate

700 mL H2O - 4 h

frescas

processada

Injetor

Gás
Nitrogênio

N2 Líquido

Figura 2: Volumes percentuais das principais classes de compostos tentativamente identificados
através da GC×GC/TOFMS.

A Figura 2 apresenta uma comparação gráfica da distribuição das classes
Modulador

químicas obtidas nos óleos essenciais estudados.

• O óleo das folhas frescas possui predominantemente fenilpropanoides (39,97%)

TOFMS

• O óleo obtido do produto industrializado apresenta uma maior quantidade
relativa de furano(na)s quando comparado ao produto fresco, o que pode ser
decorrente da reação de Maillard durante o processamento da erva-mate.
1D:

DB-5 (60 m x 0,25 mm d.i. x 0,1 µm)
2D: DB-17 (2,15 m x 0,18 mm d.i. x 0,18 µm)
45°C (5 min)  295 °C (3 °C.min-1)
Injetor/detector: 280 °C
Gás de arraste/Fluxo: He/1 mL.min-1
Modo de injeção: splitless
Período de modulação: 6 s (40% hot jet)

Conclusões
Os resultados obtidos representam a caracterização mais detalhada destes óleos
essenciais,

quando

comparada

aos

dados

relatados

na

literatura.

O

processamento industrial leva a alterações significativas na composição química
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da erva-mate. Os resultados ainda sugerem a necessidade de utilizar-se métodos
livres de fumaça no processamento da erva-mate.
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