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Resumo 

O objetivo desse trabalho foi otimizar as condições de 
fermentação da Kombucha e verificar a viabilidade da 
erva-mate na elaboração da bebida. Para isso, quinze 
Kombuchas foram preparadas a partir de cada chá (chá 
preto e erva mate) sob diferentes condições de 
fermentação (concentração de chá e açúcar e 
temperatura) e analisadas. As Kombuchas de chá preto 
apresentaram maiores atividades antioxidantes e as 
preparadas com chá mate obtiveram menores teores de 
cafeína. Ambas apontaram valores similares de 
compostos fenólicos totais, apesar de perfis fenólicos 
diferentes. As diferentes condições de fermentação e de 
composições entre o chá preto e o mate influenciaram 
diretamente nas composições das bebidas. 

Introdução  

A Kombucha é uma bebida funcional de crescente 
interesse e consumo à níveis mundiais, sendo obtida da 
fermentação de chá preto ou verde (Camellia Sinensis), 
por uma colônia simbiótica de diferentes espécies de 
leveduras e bactérias presentes em uma película 
celulósica flutuante, denominada SCOBY (Symbiotic 
Culture of Bacteria and Yeast) (CHEN; LIU, 2000; 
JAYABALAN et al., 2014; NGUYEN, 2015). A erva-mate 
(Ilex paraguariensis St. Hil.) pode ser uma alternativa 
viável para a produção da Kombucha por possuir 
propriedades bioativas semelhantes ao chás preto e 
verde e possuir menor preço em relação aos dois. Desta 
forma, o objetivo deste trabalho foi otimizar as condições 
de fermentação da Kombucha e verificar a viabilidade da 
erva-mate na elaboração da bebida, visando elaborar um 
produto com propriedades funcionais. 

Material e Métodos 

Para avaliar e otimizar as condições de fermentação das 
Kombuchas preparadas a partir de chá preto e de erva-
mate, foi utilizado o planejamento experimental Box-
Behnken que resultou em 15 Kombuchas preparadas a 
partir de cada chá. Foram preparadas Kombuchas com 
concentrações de 4, 8 e 12 g/L de chá, 50, 100 e 150 g/L 
de açúcares e fermentadas a 20, 25 e 30 ºC durante 12 
dias. As amostras foram submetidas a análises de: 
compostos fenólicos individuais; cafeína; fenóis totais; e 
atividade antioxidante. O efeito das variáveis 
independentes concentração de chá, concentração de 
açúcar e da temperatura, foram avaliados a fim de obter 
a maximização do teor de compostos fenólicos totais e 
atividade antioxidante e o menor conteúdo de cafeína 
nas bebidas. 

Resultados e Discussão 

As Kombuchas de chá preto apresentaram em média 
maiores atividades antioxidantes (55,92 ± 15,42 % de 
redução por DPPH e 5572,10 ± 1749,18 µmol TE/L por 
ABTS) quando comparadas as bebidas à base de chá 
mate (35,13 ± 9,71 % de redução por DPPH e 3129,02 ± 
976,98 µmol TE/L por ABTS). As Kombuchas com chá 
mate obtiveram também menores teores médios de 
cafeína (84,89 ± 57,53 mg/L) em relação as preparadas 
com chá preto (1545,49 ± 705,35 mg/L). Ambas 
apontaram valores similares de compostos fenólicos 
totais (452,21 a 986,26 AG/L e 388,03 a 1050,65 AG/L 
para as Kombuchas preparadas com chá preto e erva-
mate, respectivamente), apesar de perfis fenólicos 
diferentes, sendo encontrado ácido gálico (34,36 ± 10,99 
mg/L) e epicatequina (18,41 ± 16,44 mg/L) nas 
Kombuchas de chá preto e ácido clorogênico (58,81 ± 
22,45 mg/L) para as bebidas de erva-mate. As melhores 
combinações das variáveis a fim de se obter o maior teor 
de compostos fenólicos totais, maior atividade 
antioxidante e menor teor de cafeína é de 8,5 g/L de chá, 
150 g/L de açúcar a 30 ºC em Kombuchas preparadas a 
partir de chá preto e 12 g/L de chá, 150 g/L de açúcar a 
26,3 ºC para as preparadas a partir de erva-mate, ambas 
fermentadas durante 12 dias. 

Conclusão ou Conclusões 

As diferentes condições de fermentação e de 
composições entre os dois tipos de chás influenciaram 
diretamente nas composições das bebidas. Esta 
pesquisa poderá contribuir para estudos futuros sobre os 
compostos bioativos e ao potencial funcional da 
Kombucha e sobre a utilização do chá mate na bebida. 
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