
1

Guia do Chá Verde

Vida Saudável
Editora Brinde Digital

guia do
chá verde

Sabedoria Milenar



Guia do Chá Verde

2

COMO USAR O CHÁ VERDE
PARA TER UMA VIDA SAUDÁVEL.
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A ORIGEM DO CHÁ 
Conheça a história do chá e sua influência no mundo oriental

A planta utilizada na produção do Chá é a Camellia sinensis (C. sinensis) cultivada na Chi-
na (principal produtor, que faz uso do chá há cerca de 3.000 anos), além de Índia, Japão, 
Tailândia, Sri Lanka e Indonésia.

Na China, o chá é um forte elemento de identidade nacional, que mistura a história e a len-
da, perdendo-se em memórias anteriores ao próprio reconhecimento histórico dos chineses 
como um povo. Fala-se em cinco mil anos, mas não existem documentos ou provas de tão 
longínqua era. É um tempo mítico, em que o Sudeste Asiático não tinha as configurações 
hoje conhecidas.  Mas isso não importa. O chá faz parte da vida na China desde os tempos 
ancestrais, fato comprovado pela tradição oral, por documentos e outras formas de registro.
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Curiosa é a enumeração que inclui o chá entre os “sete tesouros” dos literatos, ao lado da 

cítara, do xadrez, da caligrafia, da pintura e do álcool; faz parte também das “sete necessi-
dades” da vida diária, junto com a lenha, o arroz, o óleo, o sal, o molho de soja e o vinagre. 
A sutileza do chá está no mesmo nível daquilo que a estética chinesa considera essencial 
em qualquer obra de arte. Associa-se à noção de harmonia e tem laços com a filosofia, a 
religião, enfim, com a maneira chinesa de ver o mundo.

Lu Yu, no “Clássico do Chá”, dizia: “ao se consagrar ao chá, impregnando-se de sabedoria, 
de princípios morais, de virtude, por meio do chá cultivando sua natureza e desenvolvendo 
uma boa conduta, refletindo sobre a existência, medita-se e busca-se a verdade, de modo 
a encontrar o bem-estar espiritual e a pureza moral, atinge-se o reino superior do chá: o 
caminho do chá”.

Existem diferenças e hierarquizações, associando o modo de consumir o chá (puro ou 
misturado com outros ingredientes) ao nível de evolução do indivíduo no “caminho do chá”.  
Fatores práticos como a qualidade da água, das folhas, dos utensílios, a habilidade no pre-
paro, aliados às dimensões espirituais, tornam o “caminho do chá” (cha dao) uma ciência e 
uma arte. “Água e fogo não se toleram, mas, no preparo do chá, não apenas eles se tole-
ram, mas se aproveitam um do outro”.

Na cultura japonesa, o uso do chá apresenta particularidades que distinguem esse costume 
do que é praticado na China.  O chá se tornou conhecido no Japão por causa do intercâm-
bio entre monges budistas, que iam à China para estudar e que atuavam como um tipo de 
embaixadores. Tornou-se com o tempo popular nos mosteiros, entre os monges, para aju-
dá-los a se manter acordados durante a vigília do zazen (meditação sentada).

Com base nos ensinamentos do zen-budismo, o Caminho do Chá é conhecido no idioma 
japonês como sadô, shadô ou chanoyu e representa, mais que uma cerimônia, uma filoso-
fia existencial que tem influenciado o estilo de vida japonês. Seu princípio, conhecido como 
wabi, pode ser traduzido como desapego, singeleza e desprezo pelo desnecessário.

A cultura japonesa tem sido acolhida com muita simpatia no Brasil. Descendentes ou não 
de orientais, muitos brasileiros são adeptos da culinária japonesa, ou se interessam pela 
filosofia Zen e pelos segredos da cerimônia do chá.
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OS CHÁS DA CAMÉLIA 
Entenda as diferenças entre chá verde, chá preto, oolong e chá branco.

De acordo com o processo de produção, as folhas da Camellia sinesis dão origem a três 
principais tipos de chá: chá verde, oolong e chá preto. A diferença entre esses chás reside 
no grau de inativação das enzimas foliares, que ocorre durante o processamento.

– Chá Verde: produzido com as folhas frescas da planta que, pelo processo de vaporiza-
ção e secagem, chega a uma rápida inativação da enzima polifenol oxidase. Tal processo 
mantém preservado o teor de polifenóis, tornando esse chá mais rico em catequinas que 
os demais

– Chá Oolong: parcialmente oxidado. Para obtê-lo as folhas são postas em repouso por 
um período de 2 a 4 horas; depois, são aquecidas para interromper o processo de oxidação.

– Chá Branco: infusão de chá com folhas jovens, que não sofreram o efeito da oxidação; 
apresenta maior concentração de polifenóis, em comparação com os outros chás.

– Chá Preto: obtido de folhas envelhecidas pela oxidação aeróbica das catequinas.
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O CHÁ VERDE COMO
ALIMENTO FUNCIONAL 

Alimentos funcionais são aqueles que, além de suas qualidades nutricionais básicas, con-
têm substâncias que ajudam a diminuir os riscos de algumas doenças crônicas. Essas 
substâncias, conhecidas como bioativas, são consideradas promotoras de saúde, capazes 
de influenciar na qualidade e na expectativa de vida das pessoas.

Na área de pesquisa com alimentos funcionais, a Camellia Sinensis tem merecido ampla 
investigação, graças ao seu conteúdo específico de flavonóides, que estão entre as mais 
importantes substâncias bioativas estudadas atualmente.

O chá verde é um item presente em praticamente todas as dietas, seja por sua capacidade 
de reduzir o inchaço ou por seu efeito de saciedade, ele é um item aconselhado por quase 
todos os médicos.
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OS BENEFÍCIOS DO CHÁ VERDE
COMPROVADOS CIENTIFICAMENTE

1 – Ação antioxidante

A propriedade antioxidante do chá verde é tida como o principal fator contribuinte na pre-
venção e no tratamento de doenças cronico-degenerativas como doenças cardiovasculares 
e diabetes mellitus, da mesma forma como do câncer. Esta ação antioxidante se manifesta 
basicamente na estabilidade obtida pela transferência de elétrons para as espécies reativas 
de oxigênio, o que permite formar com os radicais livres capturados um radical flavínico 
menos reativo.

2 – Ação antiinflamatória

Para testar a hipótese de que o chá verde poderia ser um agente preventivo para doenças 
inflamatórias crônicas, foram utilizados diferentes experimentos de laboratório que aponta-
ram positivamente, com resultados satisfatórios na prevenção de doenças como infecções 
pulmonares crônicas e processos cancerígenos.

Por outro lado, cientistas pesquisadores dos efeitos antiinflamatórios do chá verde verifica-
ram que os polifenóis são capazes de reduzir os processos inflamatórios da artrite assépti-
ca (que ocorre depois de uma infecção extra-articular) e que o consumo do chá verde pode 
ser indicado como profilaxia nos casos de artrite inflamatória, pois reduz a inflamação da 
cartilagem articular.
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3 – Ação anticancerígena 

Estudos de laboratório descobriram que os compostos ativos encontrados no chá verde 
podem desencadear a apoptose em leucemia e outros tipos de células cancerosas. Eles 
atuam como antioxidantes, protegendo as membranas das células e o DNA de danos pro-
vocados pelos radicais livres. 

O consumo regular de chá verde apresenta relação inversa com o risco de vários tipos de 
câncer. É o que se verifica pela baixa incidência de câncer de próstata e de mama nas po-
pulações asiáticas, atribuída ao consumo de chá verde (catequinas) e produtos derivados 
de soja (genisteína), de acordo com estudos de epidemiologia envolvendo japoneses e po-
pulações chinesas. Esses resultados mostram a importância dos alimentos funcionais que 
apresentam atividades de quimioprevenção.

4 – Auxílio no controle de doenças cardiovasculares 

O chá verde é reconhecido por seus efeitos cardioprotetores; estudos e pesquisas cien-
tíficas comprovam que seu consumo regular reduz os níveis de colesterol plasmático e a 
agregação plaquetária, regula a pressão arterial sistêmica e protege as lipoproteínas LDL 
da oxidação.  As ações benéficas do chá verde sobre o sistema vascular se devem aos 
compostos bioativos (catequinas), cujas atividades funcionais incluem uma potente ação 
antioxidante.

5 – Auxílio no controle do diabetes

O consumo de alimentos ricos em polifenóis está associado com o controle de  desordens 
metabólicas.

Os alimentos funcionais e seus compostos bioativos são considerados como uma nova 
abordagem para a prevenção e controle do diabetes e suas complicações.

Devido às suas propriedades biológicas, os polifenóis podem ser adequados nutracêuticos 
e tratamentos suplementares para vários aspectos do diabetes mellitus.

Polifenóis são compostos fitoquímicos naturais em alimentos de origem vegetal, como fru-
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tas, legumes, grãos integrais, cereais, legumes, chá, café, vinho e cacau. Já foram identifi-
cados nos alimentos mais de 8.000 compostos polifenóicos.

Os polifenóis apresentam efeito hipoglicemiante, atribuído principalmente à redução da ab-
sorção intestinal de carboidratos, estímulo da secreção de insulina, e às suas propriedades 
antioxidantes e antiinflamatórias. 

Polifenóis do chá verde, principalmente catequinas e epicatequinas, demonstraram atenuar 
a hiperglicemia e a produção de glicose hepática. Estudos confirmam que os compostos 
polifenólicos atenuam vários fatores de risco cardiovascular em diabetes e regulam a pres-
são arterial. 

Os polifenóis efetivamente atenuam o estresse oxidativo, promovem o sistema de defesa 
antioxidante endógeno e modulam o equilíbrio oxidante/antioxidante.

Polifenóis – compostos bioativos encontrados nos vegetais;

Catequinas – fitonutrientes da família dos polifenóis, presentes de forma natural em alguns 
alimentos, têm ação antioxidante.

6 – Auxílio no controle de peso

De acordo com o relatório da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agri-
cultura uma a cada oito pessoas no mundo ainda passa fome, ou seja, foi estimado que 
entre 2011 e 2013 existia um total de 842 milhões de pessoas no mundo que ainda sofriam 
de desnutrição crônica, não recebendo regularmente comida suficiente para conduzir uma 
vida ativa (FAO, 2013).

Por outro lado, a Organização Mundial de Saúde afirma em relatório que, a cada ano, mor-
rem cerca de 2,8 milhões de pessoas devido ao sobrepeso e a obesidade. A prevalência 
mundial de obesidade vem aumentando rapidamente; na região das Américas, o sobrepeso 
atingiu 62% para ambos os sexos e a obesidade 26% (WHO, 2012).

A obesidade é caracterizada por acúmulo excessivo de gordura e aparece como a causa 
principal de doenças crônicas, como o diabetes mellitus tipo 2, a hipertensão arterial e o 
colesterol alto (WHO, 2008; Carvalho et al., 2006; Douglas, 2002).

Muitas pessoas buscam mudar seus hábitos de alimentação, o que inclui a procura por 
alimentos funcionais, pensando em uma vida mais saudável, evitando diversos problemas 
de saúde, como a obesidade. Assim, é relevante constatar que certas substâncias encon-
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tradas nos alimentos podem estar relacionadas à perda de peso. Dentre essas substâncias, 
o chá-verde é um dos mais importantes alimentos indicados para esse fim.  

Grande aliado da saúde, o chá-verde é rico em flavonoides, uma substância antioxidante 
que ajuda a neutralizar os radicais livres responsáveis pelo envelhecimento celular preco-
ce. O produto também está associado à diminuição das taxas de colesterol e à ativação do 
sistema imunológico. Mas não são somente essas as qualidades desse tipo de chá. 

O chá verde demonstra ser um importante auxiliar na prevenção e no tratamento da obe-
sidade. Embora a quantidade diária de chá não esteja ainda bem estabelecida, pesquisas 
científicas comprovam que o benefício do chá verde deve-se à presença de polifenóis, 
como a catequina. Tais pesquisas confirmam que o chá verde é, sem dúvida, uma impor-
tante ferramenta no controle da obesidade, mas não elimina a necessidade de uma dieta 
hipocalórica associada a exercícios físicos. 

7 – Efeito positivo no aumento da densidade mineral óssea. 

Constata-se uma associação do consumo de chá verde ao aumento e manutenção da 
densidade mineral óssea, protegendo contra o risco de fraturas no quadril, comum entre 
pessoas idosas.
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FORMAS DE PREPARO 
DO CHÁ VERDE 

No Brasil, o cultivo do chá (Camellia sinensis, var. assamica) é restrito ao Vale do Ribeira, 
no Estado de São Paulo. O modo mais comum de comercialização é feito utilizando os 
sachês (saquinhos de papel de filtro). Estudos demonstram que o chá brasileiro apresenta 
maior quantidade de compostos fenólicos em comparação com o de outros países, fator 
atribuído ao solo e ao clima.

Quanto ao seu preparo, os dados obtidos em pesquisas científicas indicam que:

1 – para total proveito das suas propriedades antioxidantes, o chá verde brasileiro deve ter 
um tempo de infusão de no mínimo cinco minutos, sob agitação leve e a granel;

2 – o acondicionamento em sachês reduz a extração dos compostos bioativos do chá;

3 – verifica-se maior eficiência na extração dos bioativos do chá quando maiores volumes 
da bebida foram preparados, observando-se a mesma razão erva:água;

4 – a bebida preparada mostrou-se estável durante armazenamento em temperatura am-
biente ou em geladeira, por um período de 24 horas. Recomenda-se, portanto, preparar o 
chá, mantê-lo em geladeira ou em temperatura ambiente e consumir ao longo do dia. 
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RECEITAS DE CHÁ VERDE

Vitamina de Chá Verde

Ingredientes:

1 xícara de iogurte natural desnatado.

½  xícara de leite desnatado.

1 a 2 colheres de chá verde, a quantidade varia com o seu gosto.

3 xícaras de frutas de sua preferência.

Modo de preparo:

Coloque todos os ingredientes em um liquidificador e bata até misturar bem e o resultado 
ser uma mistura cremosa. Se precisar, adoce com um pouco de mel.
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Sorbet de Chá Verde com Peras

Ingredientes:

2 peras maduras

1/2 xícara (chá) de Chá Verde Feel Good (100 ml)

4 colheres (sopa) de açúcar refinado

40 g de glucose de milho

Modo de Preparo:

Despreze as sementes das peras retirando seu miolo com ajuda de uma colher de chá. 
Bata-as no liquidificador junto com o Chá Verde e o açúcar até obter um líquido cremoso, 
como um purê de frutas. Despeje esse purê em uma panela e aqueça-o em fogo baixo por 1 
minuto. Misture a glucose de milho e mexa bem até ela se desmanchar. Deixe esfriar e bata 
o purê em velocidade máxima por 15 minutos ou até ficar fofo e esbranquiçado. Passe para 
um refratário retangular, cubra com papel filme e leve ao freezer por 1 h. Retire do freezer 
e volte à batedeira em velocidade máxima por 10 minutos. Devolva para o refratário, cubra 
com papel filme e leve ao freezer por mais 1h. Sirva em seguida.
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Chá Verde com Gengibre

Ingredientes:

1 xícara de chá verde (comprado pronto)

1/2 colher (sopa) de gengibre ralado

Adoçante a gosto

Modo de Preparo:

Coloque o gengibre ralado no chá morno, espere por 30 minutos e ponha na geladeira. 
Ideal servir gelado.

Nota:

Não use açúcar nem mel nesse chá. Pode ser tomado várias vezes ao dia.

O chá verde com gengibre ralado é um dos melhores chás para queimar gordura. Há rela-
tos de consumidores que conseguiram eliminar 3 kg  em uma semana.

Lembre-se que o chá apenas ajuda no emagrecimento. É necessário atividade física e ree-
ducação alimentar para perder peso e se manter magra (o).
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Chá Verde com Laranja, Limão e Gengibre

Ingredientes (3 porções)

2 xícaras (de chá) de água fervendo

3 sachês de chá verde

1 pedaço de gengibre (de mais ou menos uns 3 cm)

Suco de 1/2 limão

Suco de 1 laranja

1 xícara (de chá) de água gelada

Gelo

Rodelas de limão e laranja

Adoce com adoçante ou açúcar

Modo de Preparo:

Em um recipiente coloque os sachês de chá verde, o gengibre descascado e picado e a 
água fervendo. Deixe até ficar morno. Tire os sachês de chá e acrescente o suco de limão, 
de laranja e a água gelada. Adoce a gosto e sirva com gelo e rodelas de limão e laranja.



17

Guia do Chá Verde

Gelado de morango, chá verde, gengibre e hortelã

Ingredientes:

Morangos: 180 g

Claras: 8

Natas 35%: 1 pacote

Açúcar: 200 g

Gengibre moído: 1 colher de café

Hortelã: 3 folhas

Chá verde japonesa It by Jugais: 1 colher de chá

Sumo de limão: 1 pouco

 

Modo de Preparo:

Levar as claras com o açúcar ao lume, em banho maria e mexer sempre até o açúcar derre-
ter. Lavar os morangos, retirar o pé e triturar com o gengibre, chá, hortelã. Levar a mistura 
das claras a bater até ficar bem espesso, brilhante e volumoso. Bater as natas com o sumo 
de limão até dobrarem de tamanho e endurecerem. Acrescentar o purê de morangos às 
natas e bater mais um pouco. Envolver cuidadosamente as claras nesta mistura até desa-
parecerem todas as bolhinhas. Levar a refrigerar pelo menos 12h.
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