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O chá é uma das bebidas mais consumidas pela população mundial e por esse motivo vem sendo 

alvo de diversas pesquisas relacionadas à qualidade e propriedades terapêuticas, pois embora 

sejam classificados como alimentos, são utilizados com finalidade medicinal e precisam atender 

aos parâmetros de qualidade.1 Dentre os chás de interesse, o de hibisco (Hibiscus sabdariffa L., 

Malvaceae) tem sido consumido em larga escala devido à presença de flavonoides em sua 

composição, principalmente antocianinas, e pela ação diurética e redução da adipogênese.2. As 

antocianinas constituem um grupo de pigmentos responsáveis em grande parte pelas cores dos 

vegetais, tendo como principal função proteger contra a radiação solar. Diante disso, o objetivo 

do trabalho foi avaliar a qualidade dos chás de hibisco comercializados em Itumbiara (GO). 

Foram adquiridas amostras de três marcas diferentes (A, B e C) comercializadas no município e 

realizadas análises organolépticas, verificação da presença de impurezas, determinação do teor 

de umidade e cinzas totais, conforme a Farmacopeia Brasileira 5a Ed,3 e teste de pH para 

flavonoides, observando-se mudança de coloração.4 Ao comparar cor, odor e sabor das amostras, 

observou-se que a amostra A não apresentou cor e sabor característicos dos cálices secos de 

hibisco. Em geral, a Farmacopeia permite no máximo 10% de material estranho em drogas 

vegetais e todas as amostras estavam dentro do estabelecido, contudo a amostra C foi a que 

apresentou maior porcentagem de impurezas (7,54%), com presença de outras partes da planta, 

insetos e areia. Os maiores índices de impurezas podem ser resultados de manejo, limpeza e 

separação inadequados, sendo este um problema frequente nos produtos à base de plantas 

medicinais comercializados no Brasil. Todas as amostras avaliadas apresentaram teores de 

umidade próximos ao permitido que é de no máximo 14% e a alta umidade em amostras vegetais 

pode favorecer a proliferação de microrganismos degradando os constituintes ativos. A amostra 

C apresentou os maiores teores de cinzas totais (8,5%), sendo que, altas concentrações de cinzas 

nas amostras indicam contaminação por matéria inorgânica ou adulteração. Foi verificado 

resultado positivo para antocianinas em todas as amostras analisadas pela presença de coloração 

vermelha em meio ácido e azul em meio alcalino, evidenciando o poder antioxidante associado 

aos chás de hibisco. Embora as amostras analisadas estejam dentro dos padrões de qualidade, os 

resultados alertam para a necessidade de maior rigor na fiscalização do beneficiamento e 

comercialização desses produtos para garantir segurança e eficácia ao consumidor.  
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