
O POTENCIAL ANTIBACTERIANO DA ERVA-MATE 

 As folhas de erva-mate são 

amplamente consumidas no país, devido ao 

seu sabor e aroma característicos. 

Encontrada naturalmente na América do 

Sul e, principalmente, na região sul e centro 

oeste do país, a planta possui grande 

importância histórica e socioeconômica, 

uma vez que seu consumo e cultivo 

remontam a época pré-colonial (BRACESCO et al., 2011; OMAR, 2009). As folhas secas 

são comumente utilizadas para a elaboração do tradicional chimarrão, bebida típica da 

região sul do Brasil. Em regiões mais quentes, o consumo do chá mate gelado feito a partir 

das folhas torradas é mais apreciado (OMAR, 2009).  

O consumo de erva-mate está associado a inúmeros benefícios fisiológicos, 

atribuídos aos seus constituintes químicos bioativos, como os polifenóis, vitaminas, 

xantinas, saponinas e derivados cafeoilquínicos (BASTOS et al., 2006; HECK; DE MEJIA, 

2007). Alguns estudos in vitro, em modelos animais e em humanos já constataram algumas 

propriedades associadas ao extrato aquoso da erva-mate, como efeito anticarcinogênico, 

capacidade antioxidante, e propriedade hipocolesterolêmica, respectivamente (BRACESCO 

et al., 2011; DE MORAIS et al., 2009; HECK; DE MEJIA, 2007). Além disso, o extrato de 

erva-mate tem despertado grande interesse no campo da microbiologia, uma vez que tem 

demonstrado potencial antimicrobiano frente a uma variedade de bactérias patogênicas, 

apresentando grande potencial de aproveitamento fitoterápico. 

 A ação antibacteriana da erva-mate pode variar de acordo com alguns fatores: o 

tipo de extrato utilizado (aquoso, metanólico), que pode ser obtido a partir de diferentes 

métodos de extração (solvente, tempo, temperatura); o material vegetal testado; e a bactéria 

analisada. A concentração de um determinado grupo de compostos bioativos com 

características antibacterianas pode ser maior de acordo com a característica química do 

solvente extrator, devido a sua seletividade. Um estudo, ao utilizar diferentes tipos de 

solventes com média e alta polaridade, como metanol, etanol, dimetilformamida e acetona, 

utilizando diferentes tempos de extração, encontrou diferenças significativas nos valores de 

inibição do crescimento bacteriano (SARI et al., 2007). Todos os extratos de erva-mate 

apresentaram alta atividade antibacteriana contra diversas bactérias patogênicas, como 



Staphylococcus aureus, Hafnia alvei, Yersinia enterocolitica, Listeria monocytogenes, Bacillus cereus, com 

exceção do extrato com dimetilformamida, que foi o menos eficiente (SARI et al., 2007). 

Nesse caso, seria interessante a identificação dos compostos majoritários encontrados em 

cada tipo de extrato de erva-mate para identificar aqueles responsáveis pela ação 

antibacteriana.   

Dois estudos compararam o potencial de inibição bacteriano de extratos de erva-

mate verde e torrada (BATTAGIM et al., 2012; COGO et al., 2010). Apesar de utilizarem 

solventes extratores diferentes (água e etanol), ambos constataram que a erva-mate torrada 

foi a mais eficiente. Isso foi atribuído à presença de compostos formados durante a 

torrefação da erva (BATTAGIM et al., 2012). O extrato aquoso da erva-mate torrada 

apresentou grande efeito inibitório da enzima glicosiltranferase presente na bactéria 

Streptococcus mutans, responsável pelo desenvolvimento da cárie dental (BATTAGIM et al., 

2012). O extrato etanólico de erva-mate inibiu de forma mais potente o crescimento da 

bactéria Helicobacter pylori, na qual a utilização de uma alíquota muito baixa do extrato foi 

capaz de inibir em até 90% o número de colônias analisadas (COGO et al., 2010).  

A erva-mate mostrou-se eficiente contra a proliferação de outros microorganismos. 

De Bona et al. (2010) avaliaram a atividade antimicrobiana do extrato aquoso de erva-mate 

contra diferentes sorovares de Salmonella spp. de origem avícola. O estudo mostrou que 

57% dos sorovares de Salmonella spp. (Salmonella derby, Salmonella orion, Salmonella enteritidis, 

Salmonella enterica, Salmonella infantis, Salmonella mbandaka, Salmonella lexigtone, e Salmonella 

kentucky) apresentaram suscetibilidade ao extrato aquoso de erva-mate, o qual demonstrou 

tanto efeito bacteriostático, como bactericida contra tais bactérias. Burris et al. (2012) 

determinaram a atividade antibacteriana do extrato aquoso erva-mate contra duas linhagens 

de Escherichia coli O157:H7, no suco de maçã, em condições ótimas de crescimento (pH 6), 

considerando a patogenicidade da bactéria e a ocorrência de surtos associados ao consumo 

de sucos de fruta pasteurizados. Ambas as linhagens de Escherichia coli O157:H7 

apresentaram crescimento bastante reduzido, indicando grande atividade antibacteriana da 

planta. 

De modo geral, a erva-mate apresenta grande potencial antibacteriano frente a um 

grande número de bactérias causadoras de doenças. Esses resultados são interessantes para 

o possível desenvolvimento de fitoterápicos. Nesse sentido, a erva-mate é uma alternativa 

valiosa, pois encontra-se em abundância na América Latina e seu consumo é muito 

apreciado na região. Faz-se cada vez mais necessária a pesquisa com plantas e produtos 



naturais com propriedades antimicrobianas, uma vez que o uso indiscriminado de 

medicamentos pela sociedade promove a resistência bacteriana aos mesmos (CARELLI et 

al., 2011). Portanto, é de extrema importância a busca por substâncias que possam 

substituir tais medicamentos. Além disso, o grande consumo de erva-mate pela população 

regional exige que se busque uma compreensão maior de seus potenciais efeitos químicos e 

microbiológicos.  

Estudos ainda são necessários para identificar qual a melhor forma de extração da 

planta para que se obtenha melhor atividade antibacteriana contra os mais variados tipos de 

bactérias. Além disso, é importante caracterizar os compostos predominantes em cada tipo 

de extrato para indicar quais os prováveis componentes de maior importância 

microbiológica e compreender de que forma 

os mesmos poderiam estar atuando no 

combate aos microorganismos. Outro aspecto 

importante seria conhecer as condições 

edafoclimáticas mais amigáveis para produzir 

um cultivar da planta com características 

antimicrobianas mais eficientes. 
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