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Introdução 

 Atualmente a comunidade científica tem 

demonstrado grande interesse por estudos que 

avaliem a presença de substâncias antioxidantes 

em alimentos, pois os mesmos podem ter efeito 

benéfico na prevenção ou no controle de várias 

doenças. As infusões de chá verde (Camellia 

sinensis) e da erva mate (Ilex paraguariensis) 

apresentam atividade antioxidante, atuando como 

sequestradores de íons metálicos ou pelo sequestro 

de espécies reativas de oxigênio ou de nitrogênio
1
.  

O chá obtido por infusão de C. sinensis é a segunda 

bebida mais consumida do mundo, ficando atrás 

somente da água
2
. Os principais constituintes 

dessas infusões são as catequinas e flavonóis; 

outros compostos encontrados são derivados do 

ácido clorogênico
3
. 

Ja na infusão de I. paraguariensis foram 

identificadas saponinas, alcalóides e polifenóis, 

como os ácidos clorogênicos, tendo sido 

identificados 18 derivados
5
.  

O objetivo deste trabalho foi avaliar a atividade 

antirradicalar da infusão aquosa de um composto 

comercial de erva-mate e chá verde brasileiro 

frente ao radical DPPH e identificar os constituintes 

majoritários dessa infusão por CLAE-DAD-EM/EM. 

Resultados e Discussão 

A infusão do composto de erva-mate e chá verde 

foi preparada a partir da adição de 18mL de água 

destilada fervendo a 1,0g da amostra, e a solução 

foi filtrada após 3 minutos.  

A infusão foi analisada por CLAE-DAD-EM/EM, 

mostrando a presença de 5 derivados de ácido 

clorogênico, ácido 3-O-cafeoilquinico (3-ACQ), 4-

ACG, 5-ACG, ácido 3,4-dicafeoilquinico (3,4-

ADICQ) e 4,5-ADICQ, 2 flavonóides glicosilados, 

possivelmente a quercetina-3-rutinosídeo  e o 

kampferol-3-rutinosídeo, além da cafeína. Os 

componentes foram identificados a partir de seus 

espectros de massas e fragmentos EM/EM gerados 

em ionização no modo negativo e positivo e 

posterior confrontação com dados da literatura
3,4

.  

Para a avaliação do potencial antirradicalar foi 

medida a variação da absorbância da solução de 

DPPH pela adição da infusão, observada em 515 

nm durante o tempo necessário para permanecer  

constante. A partir da variação da absorbância do 

DPPH, em cada concentração de infusão, obteve-

se uma correlação linear normatizada da variação 

da absorbância ( Abs) em função da concentração. 

Para o cálculo da atividade antirradicalar, foram 

utilizados os coeficientes angulares das correlações 

das concentrações do antirradical (A) e do padrão 

trolox (T) em função da variação da absorbância 

do DPPH. Desta maneira obtém-se o valor 

correspondente da atividade antirradicalar em 

porcentagem de trolox (%T), ou seja, a capacidade 

antirradicalar medida diretamente em relação ao 

padrão trolox (100%), conforme a equação:  

%T = (A / T) 100 

A capacidade antirradicalar foi também expressa 

como TRAP (Total Radical Antioxidant Parameter), 

ou seja, a concentração de antirradical em g.L
-1

 

necessária para obter variação da absorção do 

DPPH igual a 1 µmol.L
-1

 de trolox (Tabela 1). 

Tabela 1: Capacidade antirradicalar da infusão do 

composto de erva mate e chá verde. 

Conc. final  

(10
-2

g.L
-1

) 
% trolox TRAP (g.L

-1
) 

1,85 a 9,26 0,000141 0,003042 

Conclusões
 

Na infusão de um composto de erva mate (Ilex 

paraguariensis) e chá verde (Camellia sinensis) 

produzido no Brasil foram identificadas 8 

substancias majoritárias, sendo 5 derivados de 

ácido clorogênicos, 2 flavonóides glicosilados e a 

cafeína e foi avaliada a sua capacidade 

antiradicalar. Estes dados serão futuramente 

completados com infusões de outros chás, 

permitindo correlação entre cnstituição química e 

potencial atividade antioxidante.  
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