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A erva mate (Ilex paraguariensis) é uma planta nativa da América do Sul, conhecida há 
séculos por ser utilizada no preparo de bebidas estimulantes, devido a suas propriedades 
medicinais. É amplamente consumida na forma de infusão a quente (chimarrão) e a frio 
(tererê)1. Com o desenvolvimento da população e o aumento da contaminação do solo, os 
níveis de elementos potencialmente tóxicos tornaram-se um grave problema2. O cádmio é 
considerado um dos elementos de maior toxicidade nos processos biológicos dos seres 
humanos, animais e plantas3. O cromo ocorre naturalmente em rochas, plantas, solos e poeira 
vulcânica, é um elemento altamente reativo e origina uma variedade de compostos tóxicos. O 
grau de toxicidade do cromo varia com o estado de oxidação4. O Cr (III) é essencial na 
nutrição humana, porém em excesso, debilita a tolerância à glicose, aumenta os níveis de 
insulina, de colesterol e de triglicerídeos no sangue5. Entretanto, o Cr (VI) é classificado 
como cancerígeno. Tendo em vista a relevância do tema, este trabalho tem como objetivo a 
verificação da lixiviação dos metais cádmio e cromo da erva mate para a água quente no 
preparo do chimarrão utilizando espectrometria de absorção atômica de alta resolução com 
fonte contínua e forno de grafite (HR-CS GF AAS) com a determinação dos elementos de 
forma sequencial e posterior comparação dos resultados das amostras sólidas. A lixiviação foi 
feita utilizando três amostras comerciais de erva mate e duas amostras de folhas de erva. Para 
o processo de infusão foi pesado 250 mg de amostra moída e acrescentado 10 mL de água 
quente a 60-70 °C, mantendo sob aquecimento nos tempos de 10, 30, 60 e 120 minutos. Cada 
procedimento foi feito em triplicata. Foram encontradas concentrações de cádmio entre 0,08 e 
0,43 µg g-1 e de cromo entre 0,03 e 1,3 µg g-1. Foi verificado que apenas para uma das 
amostras o maior tempo de contato com a água favoreceu uma maior lixiviação dos metais. 
Nas amostras analisadas de forma direta, as concentrações de cádmio foram entre 0,5 e 2,2 µg 
g-1 e de cromo entre 0,6 e 2,4 µg g-1. Estes resultados indicam que a lixiviação de cádmio para 
a água foi entre 13 e 25% e de cromo entre 5 e 58%. Não existe legislação vigente sobre 
níveis máximos permitidos de cádmio e cromo em chimarrão ou ervas mate.  
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