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Introdução 

De grande aceitação por parte da população, o chá 

pode ser considerado uma bebida fonte de 

elementos minerais, entre eles o alumínio, cuja 

ingestão pode estar associada a alguns tipos de 

desordens neurológicas. 

Sua presença no chá pode ser decorrente da 

absorção pela planta em solos ácidos, cuja fixação 

geralmente ocorre nas folhas. 

Como este elemento pode ser acumulado no 

organismo humano, foi definido pelo JECFA
1
, que a 

ingestão semanal tolerável provisória (PTWI) não 

pode ser superior a 2 mg kg
-1

 de peso corpóreo. 

Deste modo, o presente estudo teve por objetivos: 

(i) a determinação da concentração de alumínio em 

11 variedades de chás utilizando como método de 

preparo de amostra a digestão ácida em sistema 

fechado de microondas e quantificação por ICP-MS; 

(ii) a avaliação da estimativa de ingestão do 

alumínio através do consumo de chás; (iii) 

comparação dos resultados obtidos com o limite 

aceitável recomendado pelo JECFA
1
. 

Resultados e Discussão 

As amostras de chás foram digeridas com ácido 

nítrico em sistema fechado assistido por 

microondas à temperatura máxima de 170
º
C. A 

quantificação do isótopo 
27

Al foi feita em um ICP-

MS equipado com sistema de reação/colisão 

octopolar, utilizando gás hélio. 

A metodologia foi validada utilizando material de 

referência certificado (NIST SRM 1547 – Peach 

leaves) onde foram avaliadas as figuras de mérito 

dentre estas a exatidão (108 ± 11%) e a precisão 

(10%). 

Foram estudadas 36 amostras de chás de 11 

variedades com valores de Al variando de acordo 

com a amostra analisada: Boldo (135 – 254 mg kg
-1

, 

n=4); Camomila (351 – 1268 mg kg
-1

, n=5); Capim 

Cidreira (79 – 117 mg kg
-1

, n=2); Erva Cidreira (55 – 

99 mg kg
-1

, n=2); Hortelã (681 – 1025 mg kg
-1

, n=4); 

Mate (367 – 712 mg kg
-1

, n=4); Morango (152 – 211 

mg kg
-1

, n=2); Pomar (182 – 202 mg kg
-1

, n=2); Preto 

(750 – 2473 mg kg
-1

, n=5); Silvestre (338–339 mg   kg
-

1
, n=2) e Verde (1613 – 2503 mg kg

-1
, n=4). 

Para o cálculo da ingestão semanal considerou-se o 

consumo diário de 1 ou 2 xícaras de chá (200 mL), 

durante uma semana, preparada(s) utilizando 1,5g 

de chá (peso médio de saches comerciais) e peso 

corpóreo de um indivíduo de 60 kg. 

 
Tabela 1. Estimativa de ingestão de alumínio 
através do consumo de diferentes variedades de 
chás. 

Chá 

1 xícara/dia 2 xícaras/dia 

Ingestão 

Semanal 

(mg kg
-1

 pw) 

PTWI 
Ingestão 

Semanal 

 (mg kg
-1

 bw) 

PTWI 

Boldo 0,034 2% 0,068 3% 
Camomila 0,107 5% 0,215 11% 
C. Cidreira 0,017 1% 0,034 2% 
E. Cidreira 0,013 1% 0,027 1% 
Hortelã 0,138 7% 0,275 14% 
Mate 0,092 5% 0,183 9% 
Morango 0,032 2% 0,063 3% 
Pomar 0,034 2% 0,067 3% 
Preto 0,252 13% 0,505 25% 
Silvestre 0,059 3% 0,118 6% 
Verde 0,362 18% 0,725 36% 

PTWI: Provisional Tolerable Weekly Intake = 2 mg/kg bw 

C. Cidreira = Capim Cidreira; E. Cidreira = Erva Cidreira 

 

Os resultados obtidos para as diferentes variedades 

de chá mostraram que alguns tipos analisados, 

como o chá verde, o preto e a camomila podem 

contribuir de forma significativa para a ingestão de 

alumínio.   

Conclusões 

Como a presença de alumínio é variável em função 

do tipo de chá e existem outras fontes na dieta 

deste elemento, atenção especial deve ser dada a 

estes produtos e um monitoramento efetivo deve 

ser incentivado, de forma a evitar que o nível de 

PTWI seja atingido. 
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