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     Introdução 

Originalmente da China, o chá foi levado ao Japão através de monges que viajavam 

entre os dois países. Curiosamente, o Chá Verde foi o único chá que se popularizou no Japão, 

mas foi de maneira única, que tornou-se a bebida mais consumida do país, superando 

refrigerantes e bebidas alcoólicas. 

(Camelia sinesis l.) 
Antioxidante natural 

 
 



 

 

As folhas e botões terminais são utilizados in natura, aromatizados com menta e frutas 

ou sob forma de produtos solúveis, como chá alimentício e estimulante. A droga também vem 

sendo introduzida no mercado farmacêutico europeu como auxiliar em regimes dietéticos, 

pela sua ação lipolítica e diurética e, externamente, como antipruriginoso e emoliente em 

afecções dermatológicas. 

O Chá Verde consiste em folhas aquecidas (com vapor de água) imediatamente após 

a colheita, mecanicamente enroladas e comprimidas, e então secadas para evitar alterações 

enzimáticas. Dessa forma, os constituintes e a cor da folha de chá são essencialmente 

preservados. Como resultado, o Chá Verde tem um conteúdo particularmente alto de tanino 

e é fortemente adstringente. 

A diferença entre o Chá Verde e o chá preto está na obtenção de cada um. Enquanto 

o Chá Verde é obtido por estabilização, o chá preto (mais aromático) é obtido após 

fermentação e secagem. Após fermentação, a infusão passa de amarelo pálido do (Chá Verde) 

para vermelho castanho (chá-preto), pela oxidação dos polifenóis, em particular pela 

formação de benzoprolonas. 

  

 
     Descrição 

É uma pequena árvore, muito ramosa, que pode crescer até 9m, com folhas ovaladas 

de cor verde – escura, brilhantes, peludas e com a margem serrada. Suas flores variam do 

branco ao rosa pálido, crescem em inflorescências em forma de cachos com poucas flores e 

possuem 5 a 7 sépalas e pétalas ao mesmo tempo. 

É originária da Ásia continental e da Indonésia e cultivada na Índia, China, Sri Lanka, 

antiga URSS, Japão, Quênia e Indonésia. Fora da Ásia, devido à imigração japonesa, o Chá 

Verde também é produzido no sudeste do Brasil, particularmente no estado de São Paulo. 

Embora existam marcas de qualidade reconhecida, é comum encontrar sob o nome de Chá 

Verde, compostos de plantas, incluindo o mate. Isso é devido à grande generalidade do termo 

chá usado no Brasil, que pode se referir a qualquer infusão, popularmente. 



 

 

     Precauções 

Grávidas, crianças, pacientes com gastrite, úlceras gastroduodenais, com sistema 

cardiovascular debilitado, doenças renais e hipertireoidismo, ansiedade, insônia e 

taquicardia. 

 

 

     Reações Adversas 

Embora raras, já foram relatados casos de: hiperacidez, redução do apetite, náuseas, 

vômitos, prisão de ventre ou diarreia e irritação do aparelho digestivo, nervosismo, insônia, 

taquicardia. 

 
 
 

     Concentração Recomendada 

É usado por via oral para diminuir risco de cárie, dor de dente, eliminar gorduras, 

emagrecimento, estomatites, auxiliar na digestão, ajudar a dilatar os brônquios, melhorar a 

respiração dos asmáticos, inibir enzima associada ao desenvolvimento de tumores de 

intestino, esôfago, pulmão e pele; proteger a parede do intestino, baixar o índice do 

colesterol, fortalecer o coração, ajudar em tratamentos de gripes e resfriados, prevenir 

derrame e a formação de pedras na vesícula e nos rins, normalizar a função da tireoide, 

regenerar a pele e rins e como antidiarreico. 
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