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Introdução: O chá verde (Camellia sinensis (L.) Kuntze, Theaceae) é amplamente cultivado no sul 

da Ásia; no Brasil seu plantio se dá na região de Araucária (PR) e de São Miguel Arcanjo (SP). É 

considerado alimento funcional, graças aos seus componentes ativos principalmente os 

polifenóis, destacando o flavonoide mais abundante, o 3-galato de epigalocatequina (EGCG). O 

teor de catequinas depende de fatores externos como as condições de processamento da folha 

antes da secagem, a localização geográfica do plantio e condições de cultivo. Os flavonoides do 

chá verde também exibem efeito quimiopreventivo contra agentes de iniciação, promoção e 

progressão no desenvolvimento dos cânceres. As investigações em populações asiáticas 

demonstram que o consumo diário do chá verde pode estar associado à diminuição dos riscos 

para doenças cardiovasculares, com alto potencial antioxidante. Os chás vendidos em sachês 

devem estar de acordo com o Regulamento técnico sobre rotulagem de alimentos embalados. 

Objetivo: Avaliar as características físico-químicas e de rotulagem do chá verde (Camellia 

sinensis) produzido na cidade de Araucária-PR. Métodos: Foram coletadas amostras de mesmo 

lote de Camellia sinensis in natura e droga vegetal, de um mesmo produtor na região de 

Araucária, as quais passaram por identificação botânica. As amostras in natura e droga vegetal 

foram analisadas com relação à perda por dessecação e cinzas totais. Foram preparados extratos 

aquosos e hidroalcoólicos a 20% por maceração, os quais foram analisados nos ensaios de 

resíduo seco, ensaio fitoquímico qualitativo e doseamento espectrofotométrico de flavonoides 

totais. Os ensaios foram realizados em triplicata. A droga vegetal foi analisada com relação à 

rotulagem. Resultados: Foi confirmada nas amostras a presença de flavonoides, taninos e 

saponinas, os principais compostos bioativos trazidos em literatura para o chá verde. Os ensaios 

gravimétricos de perda por dessecação, cinzas totais e resíduo seco apresentaram os valores de 

78,63 ± 0,48; 1,2 ± 0,05 e 0,78 ± 0,4 para a amostra in natura e 7,46 ± 0,24; 9,22 ± 0,59 e 4,93 ± 

0,21 para a droga vegetal, respectivamente. O teor de flavonoides totais foi de 30,16 ± 0,06 mg/g 

para a amostra in natura e 34,46 ± 0,05 mg/g para a droga vegetal, em miligramas equivalente de 

quercetina. Quanto à rotulagem, a amostra analisada apresentou os requisitos exigidos em 

legislação. Conclusão: Os resultados gravimétricos, fitoquímicos e teor de flavonoides totais 

apresentaram valores condizentes com a natureza das amostras e literatura. A rotulagem da droga 

vegetal apresentou os parâmetros de legislação mínimos exigidos. Agradecimentos: Ao Centro 

Universitário Campos de Andrade pela estrutura e apoio. 
 

Palavras-chave: Camellia sinensis, chá verde, controle de qualidade. 
 

Referências 
Firmino, L.A., Miranda, M.P., 2015. Polifenóis totais e flavonoides em amostras de chá verde (Camellia 

sinensis L.) de diferentes marcas comercializadas na cidade de Salvador-BA. Rev. Bras. Pl. Med. 17, 

436-443. 



 
XI Simpósio Brasileiro de Farmacognosia 

XVI Simposio Latinoaméricano de Farmacobotanica 
Curitiba, Brasil - 9-11 de agosto de 2017 

 
Schmitz, W., Saito, A.Y., Estevão, D., Saridakis, H.O., 2005. O chá verde e suas ações como quimioprotetor. 

Semina 26, 119-130. 

Senger, A.E.V., Schwanke, C.H.A., Gottlieb, M.G.V., 2010. Chá verde (Camellia sinensis) e suas 

propriedades funcionais nas doenças crônicas não transmissíveis. Scientia Med. 20, 292-300. 

Silva, B.C., Silva, F., Michelin, D.C., 2013. Avaliação da qualidade de amostras de Camellia sinensis (L.) 

Kuntze (Theaceae) comercializadas no município de Araras – SP. Rev. Cienc. Farm. Básica Apl. 34, 

245-250. 

 


