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RESUMO 
 

O chá adocicado e ácido produzido pela fermentação de chá verde por um consórcio de bactérias e leveduras, 
o kombucha, é consumido há milhares de anos devido aos seus benefícios à saúde como o controle do 
colesterol e pressão sanguínea, e melhoria na digestão. O presente trabalho explora as características de 
fermentação, relatadas na literatura, visando a maior produção de compostos bioativos, bem como os efeitos 
dessas substâncias para a saúde do consumidor e as possibilidades de aplicação do kombucha em alimentos.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

O kombucha é uma bebida refrescante, levemente adocicada e ácida, obtida através 
da fermentação do chá adoçado consumida internacionalmente. O nome kombucha é de 
origem japonesa, proveniente das palavras “algas marinhas” (Kombu) e “chá” (cha) 
(ERNST, 2003).  

O fungo se originou pela primeira vez na Ásia e foi muito utilizado pelos seus 
benefícios à saúde. O kombucha pode ser usado como base por vários chás, no entanto, o 
chá verde é muito utilizado, mas o chá preto e branco são classificados como melhores 
substratos (JAYABALAN et al., 2014). 

É uma bebida fermentada muito popular e vem chamando a atenção pelas suas 
características probióticas. As bactérias e leveduras presentes na bebida formam um 
potente simbiótico através da produção de uma variedade de metabólitos como ácido 
acético e outros ácidos orgânicos que possuem atividade antibacteriana e tem capacidade 
de inibir o crescimento de microrganismos patogênicos. A presença e quantidade dos 
metabólitos dependem do tipo do microrganismo da cultura simbiótica utilizada para a 
fermentação do kombucha, também deve ser considerado o tempo, temperatura, 
quantidade de sacarose e tipo de chá utilizado para a fermentação. (JAYABALAN et al., 
2010; JAYABALAN et al., 2014; VITAS et al., 2012; WATAWANA et al., 2015).   

Dessa forma, o kombucha vem crescendo com muita rapidez no mercado de bebidas 
funcionais. É denominada como bebida funcional devido aos inúmeros benefícios para a 
saúde (KAPP e SUMNER, 2019), como suas propriedades anti-inflamatórias, atividade 
antioxidante, por sua capacidade de reduzir os níveis de colesterol e hipertensão arterial, 
melhorar o sistema imunológico e gastrointestinal ajudando a reequilibrar a microbiota 
intestinal, podendo melhorar o seu funcionamento e melhorar a circulação sanguínea 
(SANTOS JÚNIOR et al., 2010; MALBAŠA et al., 2011). 

Este trabalho teve como objetivo realizar uma revisão bibliográfica sobre o kombucha 
como alimento funcional destacando suas aplicações em diferentes matrizes alimentares. 
 
2 TENDÊNCIAS E APLICAÇÕES DO KOMBUCHA EM ALIMENTOS  
 

Diversos autores classificam o kombucha como uma simbiose entre bactérias e 
leveduras que compõem a película de celulose suspensa no chá fermentado contendo os 
metabólitos desses microrganismos. Enquanto as leveduras hidrolisam a sacarose gerando 
glicose e frutose, as bactérias ácido-acéticas transformam a glicose em ácido glucônico e 
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a frutose em ácido acético. Entre os microrganismos capazes de realizar essas conversões 
a Acetobacter xylinum é a bactéria mais mencionada, assim como as leveduras dos 
gêneros Brettanomyces, Zygosaccharomyces, Saccharomyces e Pichia (CHU e CHEN, 
2006; MALBAŠA et al., 2008).    

Diante dos benefícios atribuídos ao consumo de kombucha, numerosos estudos 
avaliam a viabilidade da produção de alimentos funcionais utilizando esse consórcio de 
microrganismos. 

Entre as tendências para o uso de kombucha está a fermentação de leite, Hrnjez et 
al. (2014) avaliaram os efeitos da fermentação dos microrganismos do kombucha no leite 
durante armazenamento de 14 dias em comparação com leite fermentado por probióticos 
e iogurtes. O leite fermentado com kombucha apresentou características de pH, grau de 
proteólise e qualidade sensorial semelhantes aos demais, porém com maior atividade da 
enzima conversora de angiotensina e elevado teor de vitamina C após 14 dias de 
armazenamento. Essa maior estabilidade de estocagem também foi observada por 
Malbaša et al. (2009) ao comparar a aplicação de diferentes inóculos em leite, obtendo 
diferença significativa nos teores de matéria seca e proteínas entre as bebidas produzidas 
pelo kombucha e o iogurte. 

Seguindo a vertente de estudo de bebidas fermentadas com base de origem vegetal, 
Zubaidah et al. (2018) utilizou cinco cultivares de fruta da serpente para a produção de 
bebida fermentada por kombucha elevando a atividade antioxidante, teor de compostos 
fenólicos, taninos e flavonoides das bebidas, além de apresentar atividade antibacteriana e 
boa aceitação sensorial. A substituição parcial do chá preto tradicional por suco de grama 
de trigo, extrato do broto maduro de semente de trigo, também apresentou melhoramento 
nos índices de flavonoides, atividade antioxidante e compostos fenólicos como catequina, 
ácido gálico, rutina, ácido cafeico, ácido clorogênico e ácido ferúlico (SUN et al., 2015).  

A partir dos estudos que destacam o potencial de diferentes vegetais para a 
produção de kombucha, a utilização de plantas alimentícias não convencionais pode 
constituir uma fonte de nutrientes para novas bebidas fermentadas. Rahmani et al. (2019) 
observaram que a fermentação com kombucha aumentou a concentração de compostos 
fenólicos e atividade antioxidante do extrato de Brassica tournefortii, um vegetal norte-
africano conhecido como mostarda africana, além de diminuir a citotoxicidade nas folhas. 

Resíduos da indústria alimentícia também podem ser considerados ricos em 
compostos bioativos e utilizados para a produção de kombucha, como os derivados da 
produção de chá verde e chá preto (JAYABALAN et al., 2007), o melaço proveniente da 
fabricação de açúcar de beterraba ( MALBAŠA et al. , 2008) e o extrato obtido durante a 
produção de tofu e proteína isolada de soja, conhecido como soro de leite de soja, que foi 
estudado como matriz para a fabricação de bebida fermentada por kombucha visando o 
aproveitamento do subproduto. Os resultados encontrados indicaram acréscimo na 
capacidade antioxidante e aceitação sensorial, além de atividade antibacteriana contra 
Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis e Escherichia coli, demonstrando o potencial 
funcional do resíduo fermentado (TU et al., 2019).  

Além de bebidas, o kombucha pode ser utilizado para a fabricação de outros 
alimentos fermentados, como o alho que tradicionalmente é fermentado em vinagre de uva 
vermelha porém com o uso do chá de kombucha apresentou maiores quantidades de 
organossulfuros, ácido linoleico e alfa-linoléico (PURE et al., 2017).  

Devido a capacidade antimicrobiana atribuída ao consórcio, Ashrafi et al. (2018) 
elaboraram filmes de chá de kombucha e quitosana com o objetivo de avaliar a atividade 
antibactericida contra Escherichia coli e Staphylococcus aureus dos filmes em carne picada. 
A embalagem ativa prolongou a vida de prateleira, retardando a oxidação lipídica e 
atividade microbiana por até três dias.  

Seguindo o mesmo princípio, a imersão de uvas em chá de kombucha propiciou 
aumento na conservação dos frutos sob refrigeração retardando o amolecimento, a perda 
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de sólidos solúveis e de vitamina C. Estes resultados ressaltam o potencial de preservação 
da uva, fruto altamente perecível, pelo kombucha constituindo uma fonte segura e aplicável 
de antioxidantes (ZHOU et al., 2019).  
 
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Numerosos estudos foram realizados visando identificar os microrganismos 

presentes no consórcio do kombucha, bem como as melhores condições de fermentação 
visando a produção otimizada de compostos bioativos, uma vez que o chá de kombucha é 
consumido milenarmente ao redor do mundo devido às suas propriedades funcionais 
responsáveis por melhorias na saúde do consumidor como redução do colesterol e pressão 
arterial, equilíbrio da flora intestinal e fortalecimento do sistema imunológico. Além do uso 
de chá preto e chá verde, a literatura recente apresenta outras matrizes alimentares que 
podem acrescentar qualidade nutricional ao chá e outros usos do kombucha em alimentos 
como o de prolongador de vida de prateleira. Desta forma, o kombucha apresenta um 
potencial de aplicabilidade vasto tanto para melhoria da saúde do consumidor quanto para 
aprimoramento tecnológico dos alimentos. 
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