
A B IOQUÍMICA COMO ELA É

Os principais compostos de chás populares e
suas funções originais nas plantas

 

CHÁS E SEUS
PROPÓSITOS
ORIGINAIS



Chá
Chá é uma bebida preparada através da infusão
das estruturas de uma planta, como as folhas, as
flores ou as raízes. O termo "chá" refere-se
originalmente apenas ao chá verde e ao chá preto,
mas todas as outras infusões também recebem este
nome na cultura popular, apesar da palavra
utilizada pra designar outros tipos de chá em
português ser "tisana".

Os chás são consumidos para os mais diversos fins,
e seu consumo está diretamente ligado às práticas
da medicina tradicional. As propriedades benéficas
dos chás estão relacionadas aos metabólitos
secundários que são sintetizados pela planta de
origem.

Os metabólitos secundários diferem dos primários
por não estarem relacionados ao metabolismo
energético do organismo (como açúcares e
gorduras),  não contribuindo assim para o valor
nutricional da bebida. Contudo, os metabólitos
secundários das plantas são essenciais para a
sobrevivência, auxiliando na defesa contra
predação ou na reprodução. Dessa forma, qual será
a função original dos compostos presentes nos chás
que nos auxiliam em nossa saúde?
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Hortelã: O chá de hortelã é geralmente consumido 
devido à sua ação no combate a gripes e resfriados,
má digestão e cólicas. É rico em carvona e
limoneno, dois terpenóides com alta ação
antioxidante. Ambos possuem características
repelentes de insetos herbívoros na natureza.

Chá

Camomila: O chá de camomila costuma ser
consumido pelos seus efeitos anti-inflamatório e
calmante. Suas flores são ricas em terpenóides,
como camazuleno e farneceno, e flavonoides em
concentrações menores. Ambos possuem efeitos
antioxidantes, e o camazuleno possui cor azulada,
evidente posteriormente na formação dos frutos.

Erva-mate: O chá de erva mate, conhecido também
como "chimarrão", é uma bebida muito popular na
região sul do Brasil. É rico em ácido clorogênico,
cafeína e quercetina, e seu consumo produz efeitos
hepatoprotetivos, estimulantes do sistema nervoso
central e diuréticos. Tanto o ácido clorogênico
quanto a quercetina são potentes antioxidantes, e a
cafeína atua na defesa contra insetos herbívoros,
sendo um alcaloide de gosto amargo.


