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Introdução: O chá verde (Camellia sinensis (L.) Kuntze) é uma das bebidas mais consumidas no 

mundo inteiro e sua popularidade está atribuída à presença de diversos compostos 

biologicamente ativos como as catequinas. Dentre as diversas catequinas presentes no chá verde, 

a epigalocatequina-3-galato (EGCG) é a mais abundante, correspondendo até 59% do seu total. 

A composição química dos chás é complexa e rica em elementos essenciais, entretanto, a 

presença de alguns elementos inorgânicos como metais pesados como chumbo (Pb), cádmio (Cd) 

e arsênio (As) podem ser prejudiciais à saúde, pois o consumo de alimentos contaminados com 

esses metais podem levar a sérios problemas de saúde. Objetivo: Avaliar a qualidade das marcas 

de chá verde comercializados em cápsula através da presença da EGCG, bem como a 

contaminação por elementos inorgânicos (Pb, Cd e As). Métodos: Seis diferentes marcas 

nacionais (total de 11 lotes) de chá verde foram adquiridas em lojas físicas de produtos naturais 

na cidade do Rio de Janeiro. Para a análise qualitativa e quantitativa da EGCG foi utilizado 

UPLC acoplado a detector UV/Vis-DAD. Para a avaliação dos contaminantes inorgânicos As, 

Cd e Pb foi utilizada a metodologia de espectrometria de absorção atômica por forno de grafite 

(GFAAS). Resultados: Dentre as amostras analisadas por UPLC, as marcas D, E e F 

apresentaram picos de baixa intensidade para a presença de EGCG. Nas demais amostras 

analisadas, identificou-se níveis detectáveis referentes à catequina EGCG: A (23,0±0,02; 

19,5±8,6 e 23,9±1,5 % m/m), B (34,1±0,06 e 48,5±8,5 % m/m) e C (39,25±0,002 e 40,9±1,3 % 

m/m), segundo a amostra padrão com ƛ de 275,03 nm. Com relação à presença de contaminantes 

inorgânicos, as concentrações de Cd e As em todas as amostras analisadas encontraram-se 

abaixo do LMP, segundo a RDC n˚42/2013 (Cd: 0,4 mg kg-1; As: 0,6mg kg-1). Entretanto, as 

concentrações de Pb nas marcas A, B, D e E encontraram-se acima do LMP (0,60 mg.kg-1), 

sendo que somente a marca C (0,22±0,01; 0,33±0,09 mg.kg-1) apresentou valores dentro do 

limite permitido. Conclusão: As análises prévias mostram que dentre as seis diferentes marcas 

comercializadas como chá verde, apenas em metade delas foi detectado a catequina EGCG, um 

dos principais marcadores fitoquímicos da C. sinensis. Somado a isso, com exceção de apenas 

uma marca, todas as demais apresentaram um LOQ para o metal Pb acima do LMP por 

legislação. Os dados apresentados indicam a necessidade de um controle de qualidade mais 

rigoroso para essa linha de produtos.  
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