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INTRODUçãO
Dizem que o chá é a bebida 

mais consumida no mundo, apenas 
superada pela água. A história de 
sucesso desta planta teve início há 
4.700 anos aproximadamente. De 
acordo com a lenda, o imperador 
chinês Chen-Nung, pessoa muito 
consciente em relação à saúde, fazia 
ferver a água antes de consumi-la. 
Certo dia, por volta do ano 2.737 
a.C, por casualidade caiu uma folha 
de chá em sua xícara que continha 
água recém fervida. Rapidamente a 
água ficou colorida e desprendeu-se 
um aroma agradável. O imperador 
bebeu daquela água e tanto o aroma 
como o efeito estimulante da bebida 
chamou sua atenção. Nasceu assim, a 
cultura chinesa do consumo de chá. 

Os europeus tiveram seus primei-
ros contatos com o chá nos anos de 
1.550 através de comerciantes árabes. 
Pouco tempo depois os holandeses 
começaram a importá-lo. E foi no Oci-
dente que o chá ficou primeiramente 
famoso por possuir efeitos curativos, 
ligados ao amargo da planta. 

O chá é nativo da Ásia, princi-
palmente China, Japão e Malásia, 
mas plantações de folhas de alta 
qualidade podem ser encontradas 
no Brasil e na Argentina. 

Hoje, a comunidade científica vem 
estudando intensamente os benefícios 
do chá e já evidenciaram múltiplas 
virtudes do mesmo para a saúde,  por 
esse motivo, sua fama e utilização 
vem aumentando em todo o mundo 
ocidental, sendo consumido na forma 
de infusão, suplementos dietéticos, 
bebidas, sorvetes e mais recentemente 
em produtos de higiene e beleza.

Apesar de todas as variedades de 
chá consumidas no mundo serem 
provenientes da mesma planta, a  
Camellia sinensis, obtém-se cinco 
tipos principais de chá, de acordo 
com seu processamento:

Chá preto: é o preferido dos oci-
dentais, apresenta sabor forte, encor-
pado e característico. As folhas e talos 
de C. sinensis são colhidas e 100% 
fermentadas. Devido a forte fermen-
tação, é o tipo de chá que apresenta o 
menor conteúdo de polifenóis.

Chá vermelho: as folhas são 
colhidas e submetidas a um proces-
so de fermentação especial, menos 
agressivo, mas que pode demorar 
vários anos. Esta fermentação lenta 
proporciona uma coloração aver- 
melhada ao chá, o que lhe dá origem 
ao nome. É menos adstringente e 
amargo do que o chá preto.

Chá oolong: as folhas e talos de chá 
passam por uma semi fermentação, o 

que dá ao oolong um sabor intermedi-
ário entre o chá preto e o chá verde.

Chá verde: é o tipo de chá prefe-
rido do extremo Oriente. As partes  
aéreas da planta são colhidas, incluin-
do os talos e pecíolos e, então, secas 
sem passar por nenhum processo de 
fermentação. Este tipo de chá tem 
sabor amargo e adstringente carac-
terístico, e apresenta altas concen-
tração de componentes polifenólicos.

Chá branco: para obtenção deste 
chá, apenas os miolos e folhas bem 
jovens são colhidas, passam por uma 
breve fermentação e então são secas, o 
que proporciona um sabor mais suave 
e levemente adocicado e perfumado.

O chá possui uma variedade de 
compostos químicos já elucidados, os 
quais podem sofrer interferência de 
clima, safra, idade da planta e lumi-
nosidade. Do ponto de vista biológico, 
o maior e mais importante grupo de 
componentes encontrados nos chás 
são os polifenóis, principalmente 
a classe dos flavonóides. Destes, 
particularmente podemos citar as 
catequinas, as quais parecem ser 
as principais responsáveis pela ação 
antioxidante dos chás. As catequinas 
mais comumente encontradas em 
chás são: catequina, epicatequina, 
galocatequina, epigalocatequina, epi-
catequina galato e epigalocatequina 
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galato, as quais foram evidenciadas 
principalmente em folhas frescas 
de chás. Além das catequinas, o chá 
também pode apresentar outros fla-
vonóides, como quercetina, kaempfe- 
rol e miricetina. O chá preto, por 
passar pelo processo de fermentação, 
tem sua concentração de catequinas 
diminuída, contendo ainda outros po-
lifenóis conhecidos como teaflavinas. 

Além dos polifenóis, o chá contém 
ainda moderadas concentrações de 
cafeína (entre 2% a 4%), e baixíssimas 
concentrações de outras metilxanti-
nas, como teobromina e teofilina. As 
folhas frescas também contém carboi-
dratos e derivados de carotenóides, 
que serão precursores importantes no 
perfil aromático dos chás.

Numerosos estudos epidemiológi-
cos têm demonstrado o efeito protetor 
do chá verde contra o surgimento de 
certos tipos de câncer, doenças car-
diovasculares e infarto, sendo que os 
polifenóis são os maiores responsáveis 
por estes efeitos. Experimentos in 
vitro e in vivo tem demostrado que 
as catequinas apresentam benefícios 
potenciais para a saúde humana, 
possuindo forte atividade antioxidan-
te, antiinflamatória e inibidora da 
agregação plaquetária. Além disso, 
o chá verde tem demostrado ação 
hipolipemiante, ou seja, capaz de 
reduzir os níveis de LDL (conhecido 
popularmente como colesterol ruim) 
e de triglicerídeos plasmáticos, ao 
mesmo tempo em que eleva os níveis 
de HDL (o colesterol bom). Desta 
maneira, devido as suas propriedades 
antioxidantes, evita a oxidação do 

colesterol e tem efeito cardioprotetor.
O chá verde também tem demons-

trado certo grau de proteção contra as 
bactérias que causam cáries dentais e 
também periodontites, principalmen-
te causadas pela bactéria Porphyromo-
nas gingivalis. A ação dos flavonóides 
produz uma importante diminuição 
da placa bacteriana, o que justifica a 
utilização de extratos de chá verde na 
elaboração de cremes dentais.

Duas pesquisas recentes eviden-
ciaram que o consumo de chá verde é 
indicado antes de práticas esportivas. 
Um deles, realizado pela School of 
Sport and Exercise Sciences, da Uni-
versidade de Birmingham, no Reino 
Unido, concluiu que o consumo de 
chá verde antes da atividade física 
pode ajudar na queima de gorduras. 
O outro estudo, realizado na Univer-
sidade Federal de Santa Catarina, 
revelou que o consumo regular de 
chá verde melhora os mecanismos de 
defesa antioxidante em praticantes 
de exercícios intensos. A pesquisa 
verificou que o chá verde pode reduzir 
a manifestação de danos teciduais 
induzidos pelo esforço, possivelmente 
por meio da neutralização da ação 
danosa de radicais livres. Os pesqui-
sadores deste estudo sugerem que 
alimentos e bebidas ricas em polife-
nóis, como os chás, podem oferecer 
proteção contra o dano oxidativo 
induzido por exercícios. 

Assim como a Camellia sinensis, 
chá do Oriente, temos aqui no Brasil 
o Mate (Ilex paraguariensis) que 
apresenta altas concentrações de 
componentes polifenólicos e, con- 
seqüentemente, atividade antioxi-
dante. A erva-mate é uma planta 
originária da América do Sul, consu-
mida habitualmente na Argentina, 
Paraguai, Uruguai e Brasil. Das folhas 
secas desta planta produz-se o tererê 
e o chimarrão (bebidas à base de 
erva-mate elaboradas com água fria 
e quente, respectivamente) e com as 
folhas secas e torradas prepara-se o 
chá mate, bebida muito consumida 
no Sul e Sudeste do país muitas vezes 
aromatizada com limão e pêssego. 
Além de proporcionar aos alimentos 
um sabor diferenciado, esta planta 
chamou a atenção da comunidade 

científica nos últimos anos por seus 
efeitos benéficos à saúde humana, 
principalmente aqueles relacionados 
à atividade antioxidante  e protetora 
frente a processos degenerativos, 
como por exemplo, os que levam ao 
desenvolvimento de doenças cardio-
vasculares e danos do DNA.

ExTRATOS NATURAIS
Sabendo do interesse dos con-

sumidores nos benefícios do chá, as 
indústrias de alimentos buscam novas 
aplicações e apresentações que valori-
zem as composições de chás em seus 
produtros. A Duas Rodas Industrial, 
uma das principais indústrias produto-
ras de matérias-primas para alimentos 
e bebidas da América Latina, atenta às 
necessidades deste consumidor atual, 
oferece uma ampla linha de extratos 
naturais de chás e erva mate, na forma 
pó e líquida, padronizados em sabor e 
compostos polifenólicos.

As linhas de extratos naturais 
da Duas Rodas obedece a rigorosos 
padrões de produção, garantindo 
qualidade total aos ingredientes uti-
lizados no produto final. Como con-
seqüência, a Duas Rodas é reconhe- 
cida por selos e certificados que ates-
tam o cuidado e a preocupação com 
a preservação ambiental.

* Karina Luize da Silva Messias -  
Inovação Tecnológica, Duas Rodas 
Industrial Ltda.
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