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INTRODUÇÃO: Os chás são mundialmente conhecidos pelos diversos benefícios à 
saúde e qualidade de vida atribuída ao seu consumo, sendo um deles o potencial 
antioxidante que pode ser provinda da presença de compostos fenólicos (AZEVEDO 
et al., 2019). Diversos estudos evidenciam que uma dieta rica em antioxidantes reduz 
os riscos de doenças cancerígenas, cardiovasculares e neurodegenerativas, já que 
esse composto auxilia na inibição e/ou redução de velocidade da oxidação dos 
radicais livres, nocivos a moléculas biológicas como lipídeos, proteínas e 
carboidratos, prejudicando a saúde do indivíduo (MORAIS et al., 2009). Existem 
muitos tipos de ervas comercializadas para fins de preparo deste tipo de bebida 
assim, torna-se relevante compreender o potencial antioxidante dos diferentes tipos 
chás. OBJETIVO: Investigar o potencial antioxidante e quantificar o teor de fenólicos 
totais e de flavonóides totais de diferentes tipos de chás. METODOLOGIA: Foram 
utilizadas 7 amostras de diferentes tipos de ervas (alecrim, amora, carqueja, ervas 
finas, hibisco, moringa e sálvia).Os chás foram preparados pela infusão de 
aproximadamente 0,5g das ervas e armazenados sob refrigeração até o momento 
das análises. Realizou-se a quantificação do teor de compostos fenólicos e 
flavonoides totais nas amostras pelos métodos fenólicos totais (ALHAFEZ, KHEDER, 
ALJOUBBEH, 2014), e flavonoides totais (ANVISA, 2010). A atividade antioxidante 
das amostras de chá foi investigada através da capacidade sequestrante do radical 
livre DPPH (1,1-difenil-2-picrilidrazil) (EMBRAPA, 2002). RESULTADOS E 
DISCUSSÃO: No método Folin Ciocalteau percebeu-se que, as ervas finas 

apresentaram o maior teor de fenólicos totais (1065,0 meq Ac.Gálico L-1) seguidas 

da sálvia, hibisco, amora, moringa,carqueja e alecrim, com 918,03; 763,48; 580,15; 

501,36; 415,00; 107,24 meq Ac.Gálico L-1 respectivamente. Para o sequestro dos 

radicais, a sálvia apresentou maior percentual de inibição (91,88%), sendo as ervas 
finas, amora, hibisco, alecrim, carqueja e moringa suas 87,84; 64,69; 57,50; 42,50; 
13,68; 7,65%respectivamente. Ao comparar os resultados do percentual de inibição 
e do teor de fenólicos nos chás, percebeu-se que as amostras de Moringa e Carqueja 
possuíam um alto teor de fenólicos, entretanto uma baixa porcentagem de inibição. 
Mesmo o método Folin Ciocalteau seja o método mais empregado para quantificar 
os compostos fenólicos, o reagente pode interagir com outros compostos não 
fenólicos, o que pode aumentar o teor de fenólicos totais (ROESLER et al., 2007). 
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Alguns chás, como o alecrim, apresentaram alto teor de inibição e baixo teor de 
compostos fenólicos, pois outros compostos como o ácido ascórbico e carotenóides 
não foram mensurados, mas podem estar presentes nos chás estudados e 
contribuírem para o potencial antioxidante (ROESLER et al.,2007). No método de 
flavonoides totais observou-se que as ervas finas possuem maior teor (0,254), em 
seguida acompanhada da amora, sálvia, hibisco,moringa, carqueja e alecrim (0,172; 
0,169; 0,155; 0,121; 0,068; 0,043). CONCLUSÃO: Pôde-se concluir que a maioria 
das amostras de chá utilizada para este trabalho possui uma proporcionalidade entre 
o teor de compostos fenólicos e flavonoides totais, e percentual de inibição. 
Entretanto, houve amostras que não tiveram os valores proporcionais, indicando que 
possuem outros compostos com atividade antioxidante. 
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