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Resumo 
A Kombucha é uma bebida que vem despertado grande 

interesse devido aos seus efeitos a saúde. Nas 

kombuchas desenvolvidas, o teor de ácido acético variou 

de 0,1 a 1,71 g/100mL. Os valores de pH apresentaram 

valores abaixo de 2,5. As bebidas à base de chá preto 

apresentaram menor média de sacarose residual. O teor 

frutose foi menor que o de sacarose. Pode-se concluir 

que a maior concentração de chá proporcionou o maior 

teor médio de flavonoides 
Introdução  

A Kombucha apresenta crescente interesse e consumo a 

níveis mundiais, devido a facilidade da sua preparação 

em casa e aos seus vários efeitos medicinais (TEOH; 

HEARD;COX, 2004). A erva-mate (Ilex paraguariensis 

St. Hil.) pode ser uma alternativa viável na produção da 

Kombucha. Ela apresenta grande importância 

socioeconômica e cultural na região sul-brasileira, além 

de ser caracterizada por compostos bioativos e 

propriedades semelhantes aos dos chás verde e preto 

(PENTEADO; GOULART, 2019). O presente trabalho 

tem como objetivo avaliar a cinética de fermentação da 

Kombucha. 
Material e Métodos 

Obtenção da kombucha: O mosto foi preparado com chá 

preto e erva mate (separadamente) e adicionado de 

sacarose. O mosto adicionado do Scooby e 10% de 

kombucha já fermentada foram acondicionados em 

frascos esterilizados. Após o tempo de fermentação, o 

SCOBY foi retirado e as bebidas obtidas foram 

congeladas a -18 ºC até o momento das análises. 

Analises: O conteúdo de Acidez volátil (g/100mL ac. 

Acético) (IAL,2008), sacarose, glicose e frutose 

(SANTOS et al., 2018) e a concentração de flavonoides 

totais (ZHISHEN, MENGCHENG e JIANMING, 1999) foi 

analisada nas quinze kombuchas obtidas. 
Resultados e Discussão 

Para a execução da cinética de fermentação das 

Kombuchas foi necessário a otimização do processo de 

fermentação. Uma serie de fermentados foram obtidos. 

O teor de ácido acético através da acidez volátil variou 

estatisticamente (p<0,05) de 0,83 a 1,71 g/100mL e 0,1 a 

0,75 g/100mL para as bebidas preparadas a partir de 

chá preto e de erva-mate, respectivamente. Os valores 

de pH abaixo de 2,5 encontram-se não conformes 

perante a legislação brasileira (BRASIL, 2019).  

As bebidas preparadas a partir de chá preto 

apresentaram menor média de sacarose (0,70 ± 0,86 

g/100mL) em relação as amostras preparadas a partir da 

infusão de erva-mate (5,72 ± 3,05 g/100mL). Os testes 

revelaram também que o teor de frutose após a 

fermentação foi menor do que o conteúdo de glicose 

para todas as amostras. A amostra KM 6, foi a que 

apresentou maior percentual de glicose em relação a 

frutose após a fermentação (41,6%).  

As concentrações de chás utilizadas nas amostras 

apresentaram correlação significativa (p<0,01) para 

flavonoides totais (r=0,69). Pode-se determinar que a 

maior concentração de chá utilizado proporcionou o 

maior teor médio de flavonoides (314 ± 128 mg CAE/L).  
Tabela 1 Flavonoides em amostras de kombucha após 12 dias de 

fermentação 
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Chá Preto Fermentado 

  
Código da 
amostra 

Flavonoides mg 
CAT/L 

 

KP 1 69i ± 2 

KP 2 203a ± 1 

KP 3 79h ± 3 

KP 4 202a ± 1 

KP 5 68i ± 2 

KP 6 188b ± 3 

KP 7 68i ± 3 

KP 8 190b ± 1 

KP 9 172c, d ± 3 

KP 10 145e ± 3 

KP 11 110g ± 2 

KP 12 125f ± 4 

KP 13 175c ± 1 

KP 14 170d ± 1 

KP 15 173c, d ± 1 

 
 

 

  
Código da 
amostra 

Flavonoides mg 
CAT/L 

 

 

KM 1 148j ± 3 

KM 2 486a ± 3 

KM 3 90k ± 9 

KM 4 414c ± 5 

KM 5 146j ± 7 

KM 6 431b ± 15 

KM 7 137j ± 8 

KM 8 395d ± 9 

KM 9 299e,f ± 8 

KM 10 278h ± 4 

KM 11 305e ± 7 

KM 12 252i ± 2 

KM 13 289f,g ± 7 

KM 14 281h ± 3 

KM 15 286g,h ± 6 

 

Infusão de erva-mate fermentada 

  
Nota: Resultados expressos com a média ± desvio padrão. Letras diferentes na mesma coluna 
indicam diferença significativa entre as amostras com p<0,05. 

Conclusão ou Conclusões 
Conclui-se que a utilização da erva mate para o preparo 

da Kombucha possui menor eficiência no consumo de 

substrato no processo fermentativo. O estudo sugere 

que a frutose foi a preferida como fonte de carbono pelas 

células de levedura e que a concentração de flavonoides 

na bebida está relacionada com a concentração de chá 

adicionada ao preparo.  
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