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RESUMO 
 

 

 
 
A alimentação viva é um novo estilo de vida que busca uma maneira mais saudável 
de se alimentar, esta dieta se baseia nos alimentos vivos em natura, alimentos que 
são livres de toxinas, um braço da alimentação viva e o crudivorismo que engloba os 
alimentos fermentados. O objetivo do presente trabalho foi elaborar e analisar 
sensorialmente um kombucha de graviola, com a proposta de incluir tal bebida em 
um cardápio de meio de hospedagem. Elaborar um kombucha em um hotel seria 
uma maneira de oferecer uma bebida saudável, de fermentação natural. Com o 
intuito de saber um pouco mais sobre a aceitação do púbico sobre tal bebida, foi 
realizada uma análise sensorial, esta realizada a partir de testes afetivos de 
aceitação e de intenção de compra, com cinquenta avaliadores não treinados. Os 
resultados do teste de aceitação demonstram que todos os itens avaliados 
(aparência, aroma, textura e sabor) atingiram níveis de aceitação consideráveis, 
tendo em vista que para a aparência tal produto alcançou notas medias de 5,68, 
para aroma, 6,82, para textura 7,68, e para o sabor atingiu uma média de 7,38. 
Quanto aos resultados de intenção de compra 42% dos avaliadores respondeu que 
provavelmente compraria, 16% que certamente compraria, 28% obtiveram uma 
postura neutra diante a avaliação do produto (tal opção estava manifestada pela 
alternativa “talvez compraria/talvez não compraria”), apenas 4% mencionou que não 
compraria tal produto. Com relação às análises químicas, foram observados os 

seguintes resultados: 10°Brix, pH de 3,12, e valores de acidez iguais a 1,32 e 0,42 
em ácidos cítrico e acético, respectivamente. Esses resultados indicam que há uma 
viabilidade de se incluir tal bebida em um cardápio de meio de hospedagem, tal 
produto despertou um interesse de compra por parte dos potenciais consumidores 
que participaram da pesquisa, este manifesto pode ser visto a partir dos comentários 
dos comentários desses avaliadores nas fichas de análise sensorial.  
 
 
 
Palavras-chave: alimentação viva, fermentação, probióticos, crudivorismo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 
 
 

 
Live feeding is a new way of life that seeks a healthier way of eating, this diet is 
based on the living foods in nature, foods that are free of toxins, an arm of the live 
feed and the crudivorism that encompasses fermented foods. The objective of the 
present work was to elaborate and analyze a kombucha of graviola sensory, with the 
proposal of including such drink in a menu of means of lodging. To elaborate a 
kombucha in a hotel would be a way to offer a healthy drink, of natural fermentation. 
In order to know a little more about pubic acceptance of this beverage, a sensorial 
analysis was performed, based on affective acceptance and purchase intention tests, 
with fifty untrained evaluators. The results of the acceptance test show that all the 
evaluated items (appearance, aroma, texture and flavor) reached considerable levels 
of acceptance, considering that to the appearance such product reached average 
notes of 5.68, for aroma, 6.82 , for texture 7.68, and for the flavor reached a mean of 
7.38. Regarding purchase intention results, 42% of respondents answered that they 
would probably buy, 16% would certainly buy, 28% had a neutral attitude toward 
product evaluation (such an option was manifested by the alternative "maybe buy / 
maybe not buy"), only 4% mentioned that they would not buy such a product. 
Regarding the chemical analyzes, the following results were observed: 10°Brix, pH of 
3.12, and acidity values equal to 1.32 and 0.42 in citric and acetic acids, 
respectively.Such results indicate that there is a feasibility of including such beverage 
in a menu of lodging, such product has aroused a buying interest by the potential 
consumers that participated in the research, this manifesto can be seen from the 
comments of the commentators of these evaluators on the sensory analysis cards. 
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1-INTRODUÇÃO 

 

A alimentação viva é uma nova corrente alimentar, que tem sido 

considerada mais saudável, uma vez que favorece a digestão, além de ser livre 

de toxinas.  Este movimento surgiu nos anos 1990 nos Estados Unidos e já está 

ganhando adeptos no Brasil, em especial no que tange aos consumidores de 

alimentos naturais, orgânicos, e de preferência crus (LEITE, 2018).  

Este movimento é conhecido também como crudivorismo1, que inclui 

alimentos que podem ser amornados, desidratados, germinados e fermentados.  

Dentre os alimentos fermentados está a bebida kombucha, que será o tema 

desse projeto. Esse tipo de chá, geralmente preparado com chás ricos em cafeína 

como o chá verde e o chá preto, vem se popularizando no Brasil, por fazer parte 

da dieta de pessoas que estão em busca de uma alimentação mais saudável e 

natural.  

O kombucha é o resultado de um processo de fermentação de bactérias e 

leveduras, numa base de chá verde ou preto, com adição de sabor ou não. Este 

processo é iniciado a partir da utilização do SCOBY (Symbiotic Culture of Bacteria  

and Yeasts) que será o responsável para fermentação num ambiente controlado 

de temperatura. O kombucha é composto por um chá da planta Camellia sinensis 

(chá preto ou verde) e açúcar, pois este será o substrato para a fermentação 

realizada por de bactérias e leveduras, ou seja, dos microrganismos que 

compõem o SCOBY. 

Uma vez que há probióticos em sua composição, este produto promove 

diversos benefícios à saúde, como a capacidade de estimular o sistema 

imunológico, auxiliar na digestão, proteger contra alguns tipos de câncer e 

doenças cardiovasculares e prevenir infecções.  

A origem da kombucha é datada em período antes de Cristo (a.C.), como 

diversas referências afirmam, porém não há um consenso em relação ao local em 

que primeiro foi descrito e consumido. Alguns dizem que os descobridores dessa 

bebida foram soberanos os chineses, cerca de 2000 anos a.C. Uma outra teoria 

                                                 
1
 O crudivorismo, ou rawfoodism, prega uma dieta baseada no consumo exclusivo de frutas, castanhas, folhas, 

algas, cogumelos, grãos germinados e, eventualmente, mel. Tudo cru, e de preferência orgânico (RUSSO, 
2004). 



afirma que ela tenha vindo um pouco depois desse período, apenas dois séculos 

a.C. De qualquer forma, essa bebida já vem sendo consumida há muito tempo, 

principalmente em função de seus benefícios à saúde humana. Da China o 

kombucha se espalhou para o Japão e Rússia. Aparentemente, ela “sumiu” por 

algum tempo, mas foi redescoberta em meados do século XX durante uma 

grande pesquisa sobre a ocorrência do câncer na Rússia. Há indícios que a 

denominações do kombucha como “cogumelo do chá chinês”, “fungus japonicus” 

e outras. Os antigos chineses, 2000 anos a.C., já sabiam que bebidas ou 

alimentos fermentados possuem alto valor nutritivo. 

Há uma passagem na Bíblia (Rute 2:14) que marca a passagem da 

kombucha, cerca de 1000 anos a.C.: “Vem cá e come um pouco de pão e 

mergulha teu bocado na bebida de vinagre! E ela se sentou ao lado dos 

ceifadores”; e ele lhe alcançou cereal torrado e ela comeu e se saciou e ainda 

sobrou (FRANK, 1991). Acredita-se que essa passagem que comenta sobre a 

“bebida de vinagre” refere-se ao kombucha, uma vez que a bebida é resultante da 

fermentação de chá com ação simultânea de açúcares e bactérias do ácido 

acético. 

Embora não seja uma bebida nova, nos anos recentes muitos 

consumidores focados em alimentos saudáveis têm se interessado pela 

kombucha. Nesse contexto, os estabelecimentos classificados como serviços de 

alimentação (foodservice) devem estar atentos a tendências desse tipo, com 

vistas a oferecer aos clientes opções diversificadas de produtos alimentícios. 

Uma forma de aproveitar esse momento de busca de muitos consumidores 

por produtos saudáveis e ao mesmo tempo difundir o kombucha é ofertá-la em 

ambientes da indústria da hospitalidade. A bebida pode, por exemplo, ser 

oferecida na recepção de hóspedes como forma de boas-vindas, oferta de uma 

taça de aperitivo a clientes em pontos de comércio de comidas para pessoas 

vegetarianas ou até mesmo em lojas de hortifrutigranjeiros.  

Portanto, a hospitalidade pode atingir o maior número possível de pessoas 

para apresentar o kombucha podendo fazer parte da seleção de produtos a serem 

investigados afim de tomar as decisões de marketing estrat gico de restaurantes 

de meios de hospedagem para identificar, segmentar e atender os consumidores 



adeptos   subcultura vegetariana, de modo a identificar as relações com a 

hospitalidade em restaurantes (FRANCO; REGO, 2005). 

Assim sendo, a proposta do presente projeto é desenvolver um kombucha 

a partir de chá verde, açúcar demerara e água filtrada. Ao final do processo de 

fermentação para a obtenção do kombucha será adicionado suco natural de 

graviola. A opção pela graviola deu-se em função de uma pesquisa online acerca 

de frutas brasileiras já utilizadas para a elaboração da bebida, quando foi possível 

perceber que a graviola ainda não foi usada em nenhum kombucha comercial. 

Para avaliar a aceitação da nova bebida será realizada uma etapa 

experimental, com consumidores em potencial do produto, através de técnicas de 

análise sensorial. A NBR 12806 define a análise sensorial como uma disciplina 

científica usada para evocar, medir, analisar, e interpretar reações das 

características dos elementos e materiais como são percebidos pelos sentidos da 

visão, olfato, gosto, tato e audição (ABNT, 1993). Por conta de sua aplicabilidade, 

a análise sensorial é uma técnica essencial em projetos de desenvolvimento de 

produtos alimentícios, visto que pesquisa as opiniões dos julgadores com 

variados perfis (TEIXEIRA, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2- HIPÓTESES 

 

Com esse projeto, procura-se preparar um kombucha artesanalmente com 

sabor de graviola, com vistas a obter uma bebida viva que alcance grande aceitação 

entre os consumidores. O kombucha é uma bebida de sabor peculiar quando natural 

e sem adição de suco de fruta, em função de sua considerável acidez e sabor 

fermentado típico, por isso a adição suco de graviola ao produto final possivelmente 

será um ponto que favorável para a análise sensorial. Assim, a ideia de usar o sabor 

de uma fruta muito popular e apreciada no país provavelmente irá beneficiar a 

aceitação da bebida. Através de uma análise sensorial a ser realizada com possíveis 

consumidores espera-se uma boa aceitação do kombucha produzido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3- OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

 Desenvolver e analisar sensorialmente um kombucha de chá verde com 

graviola.  

3.2 Objetivos específicos 

 

● Abordar os benefícios do kombucha a saúde humana; 

● Desenvolver um kombucha com chá verde e açúcar demerara, incluindo a 

graviola na segunda fermentação da bebida; 

● Avaliar a nova bebida em testes sensoriais de aceitação e intenção de 

compra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4- JUSTIFICATIVA 

 

A principal importância de desenvolver e realizar uma análise sensorial do 

kombucha é para poder apresentar e difundir um produto que tem um valor 

nutricional significativo, com custo de produção baixo e também de fácil elaboração. 

Na atualidade, grupos de pessoas buscam uma vida mais saudável, interessados 

por produtos naturais. Como exemplos desses grupos citam-se os veganos, os 

adeptos do crudivorismo e indivíduos simplesmente preocupados com a manutenção 

da saúde. 

Com foco nesse nicho de mercado que está em voga no momento, acredita-

se que o kombucha sabor graviola será mais uma opção de bebida não alcóolica 

que crianças, adolescentes e adultos poderão consumir. A introdução do sabor de 

uma fruta brasileira de sabor peculiar vai despertar a curiosidade de potenciais 

consumidores, potencialmente favorecendo sua aceitação durante a análise 

sensorial.  

O valor nutricional e os benefícios dessa bebida são amplamente discutidos 

em muitos artigos acadêmicos demonstrando significativa relevância do kombucha. 

Existem fortes evidências científicas sobre a capacidade antioxidante desse produto 

em função de seus probióticos. 

Outro ponto importante do desenvolvimento artesanal do kombucha é que o 

custo dos insumos e de sua produção é baixo. Basicamente, será necessário ter 

água filtrada, chá verde ou preto, açúcar demerara e o SCOBY (Symbiotic Culture of 

Bacteria and Yeasts) que é a matriz responsável pela fermentação.  

Adicionalmente, mais uma vantagem em desenvolver o kombucha de forma 

artesanal é que sua elaboração pode ser também realizada em residências, e 

restaurantes. 

  



5-  CAPÍTULO I – ASPECTOS GERAIS ACERCA DO KOMBUCHA E DA ANÁLISE 

SENSORIAL 

5.1- Desenvolvimento do kombucha 

 

 O kombucha é uma bebida funcional consumida em todo o mundo com ações 

medicinais e promotora de saúde. A elaboração se dá pela fermentação de chá 

açucarado com uma simbiose de espécies de levedura, fungos e bactérias de ácido 

acético à temperatura ambiente por cerca de 7 a 14 dias (FU et al., 2014). Os 

ingredientes necessários são chá verde ou preto, água filtrada e fervida, açúcar 

orgânico ou demerara, disco de SCOBY (Symbiotic Culture of Bacteria and Yeasts) e 

suco de fruta natural. 

A composição final do kombucha pode variar de produção a produção, 

dependendo do tipo de SCOBY inoculado, do chá utilizado, do tempo de 

fermentação e, também, da temperatura durante o processo (JAYABALAN et al, 

2014).  Segundo Santos (2017), o tempo de fermentação é geralmente 7 a 10 dias e, 

se este for muito maior, o kombucha desenvolve um sabor de vinagre mais intenso.  

 

A microbiota do kombucha é composta por leveduras osmofílicas e 
bactérias do ácido acético, entretanto há uma grande variação nessa 
microbiota devido a origem do inóculo. Análises da composição 
química do kombucha, demonstram a presença de diversos ácidos 
orgânicos, tais como os ácidos acético e glucônico, além de açúcares, 
etanol, fenóis, dentre outros. A produção e concentração desses 
compostos no produto final pode ser influenciado pela temperatura, 
composição e estabilidade da microbiota, bem como o tempo de 
fermentação (SANTOS, 2017). 

 

 O desenvolvimento do produto inicia-se com a fervura da água filtrada e 

introdução dos sachês de chá escolhidos. Após resfriamento à temperatura 

ambiente da infusão, adiciona-se o açúcar e o disco de SCOBY. Esse preparo deve 

ser em uma jarra ou garrafa de vidro e sua abertura deve ser coberta com um pano 

bem fixado, assim o ar pode haver troca gasosa e, ao mesmo tempo, não corre o 

risco de entrar insetos ou outras coisas indesejadas. Essa etapa da fermentação é 

de 7 a 10 dias sendo que quanto mais tempo fermentando mais avinagrado será o 

produto final. Além do pano que protege fisicamente o produto durante o período de 

desenvolvimento do kombucha, o processo de fermentação irá provocar uma 



diminuição do pH do meio líquido, que vai inibir o desenvolvimento de 

microrganismos indesejados no chá açucarado (SANTOS, 2016). 

A quantidade de açúcar adicionado ao preparo do kombucha foi analisada em 

algumas pesquisas a fim de identificar como a adição de açúcar em diferentes 

concentrações interfere na composição final do produto. De acordo com Cintra 

(2018) as diferentes concentrações de açúcar proporcionaram diferenças em todos 

os parâmetros analisados, menos no teor de álcool. A pesquisa ainda conclui que o 

açúcar não interferiu nos valores de pH da bebida. Os valores de pH diminuíram com 

o passar das semanas, porém mostrou-se mais estável nas bebidas que estavam 

em garrafa lacrada e sob refrigeração. Os resultados das análises demonstraram 

que se trata de uma bebida com boa estabilidade o que é um benefício para quem 

produz e comercializa o kombucha pois assim terá de um prazo de validade maior e 

seguro (CINTRA, 2018). 

Após a fermentação, a bebida resultante deverá ser filtrada para remover os 

restos de celulose e massas de microrganismos em suspensão. Nesse momento, 

pode-se adicionar suco de fruta natural que fará o produto ser diferenciado. Para 

conservá-lo, deve armazenar na geladeira em garrafas fechadas e é geralmente 

servida fria.  

 

5.2- Ingredientes do kombucha e seus custos 

 

 A matéria-prima principal para a elaboração do kombucha é um disco que 

apresenta uma base de celulose que inicia a fermentação, denominado SCOBY. 

Este disco (Figura 1) contém múltiplos tipos de bactérias e leveduras que vivem em 

harmonia alimentando-se de substratos (chá e açúcar).  

 

  



Figura 1: Disco SCOBY (SymbioticCultureofBacteriaandYeasts) que é a matriz 

responsável pela fermentação para a obtenção do kombucha. 

 

 

Fonte: <https://www.thekitchn.com/you-can-make-clothes-out-of-your-kombucha-scoby-214887> 

 

Esses discos são os responsáveis pelo processo de fermentação para 

obtenção do kombucha são geralmente doados entre produtores mais antigos, 

entretanto existe a venda dos mesmos. O custo de um disco de SCOBY é menor 

que R$50,00 (cinquenta reais), ou aproximadamente US$12,00 (doze dólares 

americanos), e pode-se preparar até três litros de kombucha com cada um. Assim, 

um custo inferior a US$4,00 por litro caso seja adquirido. Uma vez preparado a 

primeira vez, deve-se guardar a película com o inóculo a fim de utilizá-lo no preparo 

de um próximo lote da bebida.  

Quanto ao chá, Santos (2016) comentou que existem quatro variedades de 

Camelia sinensis, porém o chá disponível comercialmente é produzido basicamente 

a partir de duas delas, Camelia sinensis variedade assamica, que tem folhas largas 

(utilizada mais habitualmente para chá preto) e Camelia sinensis variedade sinensis, 

de folhas pequenas (mais usada para chá verde). No desenvolvimento do kombucha 

utiliza-se dois sachês de chá para obter um litro do produto final sendo que a caixa 

de chá encontrada em supermercados custa R$4,00 e vem com 10 sachês, portanto 

o custo deste item é inferior a US$1,00 para produzir um litro de kombucha. 



Outro ingrediente a ser incluído no custo total na obtenção dessa bebida é o 

açúcar, que de acordo com Santos (2016), atua como o substrato para a simbiose 

de bactérias e leveduras que resultarão em substâncias que caracterizam a bebida. 

A quantidade necessária para produzir 1 litro de kombucha 120g ou 4 colheres de 

sopa de açúcar. O custo dessa quantidade é de aproximadamente US$ 0,50 a preço 

de mercado. 

Os demais ingredientes são água filtrada e suco de fruta natural. Deste modo, 

considerando o somatório de despesas com todos os ingredientes, é possível 

afirmar que o custo da produção do kombucha é baixo. No quadro 1 estão 

apresentados os custos dos insumos para o desenvolvimento de um litro de 

kombucha, que é inferior a seis dólares, podendo ser inferior caso o SCOBY seja 

doado ou, como ocorre frequentemente sem comprometer a qualidade da bebida, 

reaproveitado. 

 

Quadro 1: Custos estimados, em dólares americanos, dos ingredientes e as 

quantidades necessárias para a produção de um litro de kombucha elaborada com 

suco de fruta. 

 

Matérias-primas Quantidades Medidas caseiras Custo aproximado em 
dólares 

Disco de SCOBY 1 unidade  4,00 

Chá verde ou chá preto  2 sachês 1,00 

Água filtrada 500 ml   

Açúcar orgânico ou 
demerara 

 4 colheres de sopa 
cheias 

0,50 

Suco de fruta (não 
industrializado) 

500 ml   

 



5.3- Camellia sinensis e suas propriedades funcionais 

 A planta Camellia sinensis é um arbusto de origem asiática que é conhecido 

como chá verde ou chá preto sendo a denominação uma referência ao preparo pós 

colheita das folhas. Essas são obtidas da planta e utilizadas no preparo de infusões 

que compõe o kombucha (BORATO, 2014). 

Figura 2: Planta de Camellia sinensis 

 

  

Fonte:  <https://www.twinings.co.uk/about-tea/how-is-tea-made> 

 

As atividades funcionais da infusão e do extrato das folhas são estudadas por 

diversos autores. O chá verde é resultado das folhas recém coletadas e 

imediatamente desidratadas enquanto o chá preto é decorrente de uma secagem 

das folhas após um maior tempo de oxidação (DUARTE, 2006). Portanto, a técnica 

chamada oxidação controlada, é o processo químico que determinará o tipo do chá 

resultante. Isto explica a aparência das folhas, a cor e o sabor marcantes da bebida 

 Borato (2014) avaliou especificamente a atividade gastroprotetora e 

cicatrizante gástrica de extratos de chá verde e chá preto em ratas a nível de 

laboratório. A autora concluiu que a ação benéfica dos chás da Camellia sinensis na 

úlcera possivelmente está relacionada com a conservação de muco gástrico, 

redução do estresse oxidativo e diminuição do processo inflamatório, embora mais 

estudos sejam necessários para confirmar esses mecanismos e elucidar outros 

compostos químicos possivelmente envolvidos nestes processos.  



Senger (2010) realizou uma revisão ampla na qual a mesma cita diversas 

propriedades funcionais do chá verde, como propriedades antioxidantes, efeitos 

anticarcinogênico, ação anti-inflamatória, ação hipoglicemiante e efeitos no controle 

do peso. As considerações finais dessa revisão ressaltaram também a necessidade 

de estudos experimentais e clínicos mais aprofundados. Isto porque, com crescente 

consumo de chás e o interesse por suas propriedades funcionais, é importante 

ressaltar que chá verde também pode apresentar efeitos adversos. 

 Assim, futuros estudos devem envolver não somente mecanismos de ação 

dos compostos bioativos do chá verde, mas também abordagens sobre 

biodisponibilidade das catequinas, doses e administração seguras, mas também a 

avaliação do histórico e estilo de vida dos indivíduos que ingerem esse alimento, 

para que seja esclarecida a sua real ação na saúde humana, ou até mesmo  algum 

possível efeito adverso efeito adverso.  

 

5.4- Análise sensorial 

A análise sensorial é definida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT, 1993) como a disciplina científica usada para evocar, medir, analisar e 

interpretar reações das características dos alimentos e materiais como são 

percebidas pelos sentidos da visão, olfato, gosto, tato e audição. As provas ou 

testagens de análise sensorial têm uma grande importância em pesquisas de 

aceitação do consumidor e no controle de qualidade de produtos alimentares. 

Ao realizar a análise sensorial de um produto, pode-se avaliar a aceitabilidade 

do kombucha pelas pessoas, bem como o potencial de compra esperado através de 

apreciação dos resultados obtidos no julgamento. Para realizar estudos de análise 

sensorial, torna-se necessária a presença de potenciais consumidores, com vistas a 

utilizar os sentidos humanos em testes específicos, que visam estudar atributos 

percebidos com os órgãos dos sentidos. Assim, pode-se conhecer a opinião de 

consumidores em potencial acerca do produto oferecido (FERREIRA, 2000). 

 

O ser humano com suas apreciações subjetivas, é e sempre será, o 
melhor “processador” para realizar análises sensoriais, pois   o único 
capaz de agregar conhecimentos técnicos e científicos a valores 
culturais e socioeconômicos, fundamentais para a comercialização de 
produtos alimentares (TEIXEIRA, 2009). 



 

Existem vários métodos de análise sensorial: afetivos, de diferença ou 

discriminativos, analíticos ou descritivos, e de sensibilidade. Nesse trabalho, será 

realizada prova afetiva pois deseja-se avaliar a aceitação do produto desenvolvido 

artesanalmente e o intenção de compra de consumidores potenciais.  

Os testes afetivos são usados para estudar a preferência ou a aceitação de 

produtos novos por provadores não treinados. Isto é, possíveis consumidores serão 

selecionados para responder a um questionário ao degustar o kombucha de 

graviola. Os julgadores não são treinados, mas são selecionados para representar 

uma população alvo. Ferreira (2000) afirmou que os testes afetivos registram a 

opinião direta do consumidor podendo avaliar o potencial do produto oferecido e 

possíveis melhorias a serem realizadas. Assim, pode-se dizer que o uso dos testes 

afetivos pode levar a aperfeiçoamento da qualidade do produto, otimização de 

produtos e/ou processos e desenvolvimento de novos produtos e seu potencial de 

compra.       

Teixeira (2009) comentou que as provas afetivas são uma manifestação do 

indivíduo no momento da prova do produto. O registro pode ser feito de algumas 

formas sendo essas o teste de preferência-par, teste de classificação afetiva e testes 

afetivos de escalas hedônicas. Por ser uma manifestação de indivíduos, os 

resultados são imprevisíveis podendo variar bastante. 

O objetivo de realizar essas provas será verificar se o kombucha desenvolvido 

de forma artesanal é gostoso e quão gostoso é para o avaliador (teste de 

preferência). Também será apurado a possibilidade de aquisição do produto testado 

(teste de aceitação) que é um dos objetivos desse trabalho. Entretanto, a aquisição 

em si de um produto depende da cultura local e do consumidor no momento da 

compra, ou seja, o cenário do comportamento e atitude do consumidor. 

 Ainda segundo Teixeira (2009), as amostras devem ser apresentadas em 

recipientes adequados, uniformes, limpos, sem odores ou sabores residuais e em 

tamanho adequado. O ambiente também deve ser ventilado para evitar 

interferências. Para líquidos usa-se aço inox, vidro e alguns plásticos, sendo que 

para bebidas muito frias usa-se recipiente de vidro. 

  



6- CAPÍTULO II: OBTENÇÃO E ANÁLISES DE UM KOMBUCHA DE CHÁ VERDE 

COM GRAVIOLA 

 

6.1- Produção artesanal do kombucha 

 

 6.1.1 Boas Práticas de Manipulação 

 

 A manipulação de alimentos para consumo humano segue regras 

estabelecidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). A Resolução-

RDC ANVISA nº 216/04 estabelece o conjunto de regras chamadas de boas práticas 

de higiene que devem ser seguidas por pessoas ou empresas que lidam com 

produtos alimentícios. O objetivo dessas práticas é evitar o surgimento de doenças 

provocadas por ingestão de alimento contaminado com parasitas ou micróbios. 

 O Manual de Boas Práticas é um documento que abrange os tópicos que 

devem ser observados ao manipular alimentos. Esses instruem sobre o local de 

trabalho, o abastecimento de água e como tratá-la e mantê-la limpa e também o uso 

de lixeiras de fácil limpeza com tampas e pedal. Além do espaço físico, a 

regulamentação ainda orienta sobre a higiene dos manipuladores de alimentos tal 

como uso de cabelos presos e cobertos com redes ou toucas, não usar barba e a 

correta lavagem das mãos. Por fim, o manual orienta armazenar os produtos 

adequadamente garantindo assim a produção de alimento seguro e saudável. 

  O Procedimento Operacional Padronizado (POP) é um documento com o 

roteiro de como executar os diferentes serviços no estabelecimento. O POP destaca 

as etapas da tarefa, os responsáveis por fazê-la, os materiais necessários e a 

frequência em que deve ser feita. Estes devem ser elaborados pelo responsável da 

produção no estabelecimento e é dever de cada manipulador segui-los. 

 

  



6.1.2 Aquisição dos ingredientes para elaboração do kombucha 

 

 As matérias primas utilizadas para a elaboração do kombucha nesse trabalho 

foram adquiridas de forma distintas. O disco de SCOBY foi doado por uma amiga de 

Guaratiba, RJ.  Diana Cortez que produz comercialmente o kombucha da marca 

“Chá Vivo”. O chá verde, o açúcar orgânico e a graviola fresca foram comprados no 

supermercado Zona Sul na mesma semana em que o preparo foi realizado. 

 

Quadro 2 - Os ingredientes e as quantidades necessárias para a produção de um 

litro de kombucha elaborada com suco de fruta. 

 

Matérias primas Quantidades Medidas caseiras 

Disco de SCOBY 1 unidade - 

Chá verde ou chá preto - 2 sachês 

Água filtrada 500mL - 

Açúcar orgânico ou demerara 160 g 4 colheres de sopa cheias 

Suco de fruta (não industrializado) 500mL - 

 

 6.1.3 Ficha técnica de preparação 

 

 A ficha técnica de preparação de alimentos e bebidas é normatizada pelo 

Conselho Federal de Nutrição (CFN) na resolução 417/2008 que descreve a 

referência nacional de procedimentos nacionais do sistema CFN/CRN para 

nutricionistas, constando no código 07.035 que diz:  

 

Elaboração de ficha técnica de preparações: especificação de 
preparações dietéticas, destinado aos registros de seus componentes 
e quantidades per capita, fatores de correção, das técnicas culinárias 



e dietéticas empregadas, custo direto e indireto, do cálculo de 
nutrientes e de outras informações (CFN, 2008). 

 

A importância da ficha técnica de produção é planejar e uniformizar o 

processo produtivo de alimentos e bebidas. Assim, a produção ocorrerá de forma 

organizada, planejada e suprimindo desperdícios. As dúvidas e erros cometidos por 

trabalhadores envolvidos que possam ocorrer durante a elaboração do produto 

desejado também serão minimizados com o uso da ficha técnica. 

Já a gestão de um departamento de alimentos e bebidos poderá obter custo 

de produção e ter em estoque os ingredientes necessários em quantidades 

adequadas a sua produção final. 

No quadro 3 é possível observar a importância e ajuda que a ficha técnica 

traz tanto na elaboração do kombucha quanto no planejamento prévio. 

 

Quadro 3: Ficha técnica de preparação culinária utilizada para elaborar o kombucha. 

 

Preparação Indicação (tipo de cardápio) 

Kombucha com suco de fruta Cozinha mundial 

 

Insumos (utensílios e equipamentos) 

Fogão, panela, colheres, peneiras, funil, frasco de vidro de 500mL sem tampa, 

frasco/garrafa de vidro de 1L com tampa, pedaços de cerca de 20cm2 de vual ou 

material similar, borracha de prender dinheiro. 

 

Procedimentos operacionais 

1) Organizar o mise en place; 

2) Em uma panela, ferver 500 ml de água; 

3) Retirar essa água do fogo quando a mesma ferver; 



4) Adicionar os sachês de chá verde; 

5) Com auxílio de uma colher pressionar cuidadosamente os saches para 

facilitar a extração do chá; 

6) Deixar o chá resfriar; 

7) Quando o chá estiver em temperatura ambiente, colocá-lo em um frasco de 

500mL com 1 disco de SCOBY e 2 colheres de sopa cheias de açúcar 

orgânico ou demerara; 

8) Cobrir o frasco com vual ou material semelhante (não tampar); 

9) Reservar o chá por 3 dias; 

10)  Depois desse período, separar o chá do SCOBY (obs.: caso queira, use 

outro pedaço de vual ou material semelhante ou peneira para auxiliar nessa 

etapa), colocando em um frasco de 1L com tampa; 

11)  Caso você deseje usar uma garrafa, será necessário o uso de funil nessa 

etapa; 

12)  A esse chá adicione 500 ml do suco de fruta de sua preferência e 2 colheres 

de sopa cheias de açúcar orgânico ou demerara; 

13)  Reservar o conteúdo da garrafa por 2 dias; 

14)  Após esse período é comum a formação de gás como produto dessa 

segunda fermentação, então é comum a presença de borbulhas ou apenas 

leve pressão ao abrir a garrafa (efeitos variáveis); 

15)  Caso queira, é possível deixar a bebida reservada por mais 2 dias (o sabor e 

o aroma da mesma será mais intenso); 

16)  Consumir a bebida após esse período – recomenda-se colocar a bebida na 

geladeira. 

 

 

 

 



6.2- Análise sensorial do kombucha de graviola 

 

 A realização da análise sensorial deu-se no laboratório de alimentos da 

UFRRJ no dia 31 de maio de 2019. A grande maioria dos avaliadores foram alunos 

da graduação em cursos presenciais da universidade em Seropédica, RJ. Foram 50 

julgadores no total sendo estes não treinados e selecionados ao acaso. 

 Para aplicação de testes sensoriais e afetivos é necessário um número de 50 

a 100 julgadores, para a montagem do painel de análise. Os julgadores escolhidos 

devem ser pessoas que normalmente consumiriam e comprariam o novo produto. 

(TEIXEIRA, 2009). 

 Após seleção do julgador, foi apresentada a ficha técnica com as questões 

relevantes incluindo intenção de compra e teste de aceitação. Assim, foi possível 

avaliar a textura, o aroma e sabor da amostra oferecida de kombucha sabor graviola. 

A bebida foi oferecida gelada e em copo plástico pequeno de 50 ml após a leitura do 

termo de consentimento.  

  O teste de aceitação conta com o método de escala hedônica, do tipo verbal 

estruturado com nove pontos; sendo de 1 a 9 onde 1 representa a impressão 

“desgostei muitíssimo” e 9 representa “gostei muitíssimo”. O ponto de neutralidade é 

no número 5 que representa “não gostei nem desgostei”. Já o teste de intenção de 

compra foi utilizado uma escala estruturada de 5 pontos compreendendo as 

impressões “certamente compraria” at  “certamente não compraria”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quadro 4: Ficha de análise sensorial (teste de aceitação) e intenção de compra. 

 

Nome:________________________________________________Idade:_____ 

 

Gênero?  (    )feminino    (   )masculino (   )não binário (   ) prefiro não declarar 

 

Você costuma consumir chás? (  ) Sim (  ) Não 

 

Você costuma consumir produtos fermentados como iogurte, Yakult e similares? 

 (  ) Sim (  ) Não 

 

Prezado julgador/julgadora, você está recebendo uma amostra de kombucha. Por 

favor, avalie sensorialmente essa amostra e indique a sua opinião baseada na 

escala a seguir para cada atributo sensorial avaliado: 

 

9- Gostei muitíssimo  

8- Gostei muito  

7- Gostei moderadamente  

6- Gostei ligeiramente  

5- Nem gostei / Nem desgostei  

4- Desgostei ligeiramente  

3- Desgostei moderadamente 

2- Desgostei muito  

1- Desgostei muitíssimo  

 

 Após ter avaliado essa amostra indique na escala abaixo o grau de certeza 

Atributos Sua opinião 

Aparência   

Aroma   

Textura   

Sabor   



no qual você estaria disposto a comprar essa bebida, se a encontrasse para vender: 

 

(  ) Certamente não compraria 

(  ) Provavelmente não compraria 

(  ) Talvez compraria, talvez não compraria 

(  ) Provavelmente compraria 

(  ) Certamente compraria  

 

Sugestões: 

 

 

Obrigada! 

  



6.2- Análises físico-químicas do kombucha de graviola 

 

As análises físico-químicas do kombucha de graviola avaliaram o parâmetro de 

teor de sólidos solúveis totais (SST), para determinação de °Brix, segundo 

metodologia do Instituto Adolfo Lutz (IAL, 2008).  

Além dessa análise, foram também realizadas determinações de pH, acidez em 

ácido cítrico e acidez em ácido acético segundo método da Association of Official 

Analytical Chemistry (AOAC, 2005).  

Todas as análises com esse perfil foram realizadas no Laboratório de Alimentos 

e Bebidas da UFRRJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7- CAPÍTULO III: RESULTADOS DAS ANÁLISES DE UM KOMBUCHA DE 

GRAVIOLA 

 

 No presente capítulo serão apresentados os resultados obtidos na análise 

sensorial onde as duas partes que compõem a ficha, tanto o teste afetivo quanto a 

intenção de compra, estão detalhadas abaixo nos gráficos.  

Ao final do mesmo, será apresentada a conclusão do trabalho, procurando 

apresentar a viabilidade de produção do kombucha sabor graviola, com base nos 

resultados da análise sensorial realizada com os julgadores. A viabilidade será 

obtida a partir da realização dos dois testes.  

 

 7.1.1 Perfil dos provadores  

 

A seguir serão apresentados os dados referentes ao perfil dos avaliadores 

que foram submetidos ao questionário da análise sensorial.  

Dentre os avaliadores que participaram da presente pesquisa, 54% 

responderam que não possuem o hábito de consumir chás. Segundo Barboza e 

Cazal (2018), que realizaram uma pesquisa sobre análise sensorial de chá de erva 

mate, foi observado que 50% dos consumidores que participavam do estudo 

raramente consumiam esse produto, fato que as autoras apontaram como possível 

interferente na análise. Portanto, deve-se essa interferência também pode ter 

influenciado os resultados dessa pesquisa também. 

O questionário foi preenchido após assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido antes da participação dos julgadores. Também foi solicitada a 

identificação dos indivíduos na ficha da análise dos que desejaram participar da 

análise sensorial do kombucha. 

Inicialmente, na análise de gênero foi observado que 26% dos provadores 

eram do gênero masculino, enquanto 74% era do gênero feminino. Nenhum 

participante se declarou sendo não binário. Sobre os avaliadores que compuseram o 

painel sensorial, apesar dos 54% que declararam não possuir o hábito de consumir 



chá, 80% declarou consumir produtos fermentados como iogurtes, leites acidificados 

e produtos similares a estes.  

 Ainda com relação aos referidos avaliadores, no gráfico 1 são apresentadas 

as faixas etárias dos avaliadores em questão. Foi possível perceber que 78% dos 

provadores têm idades compreendidas entre os 17 e 30 anos.  

 

Gráfico 1: Faixa etária dos provadores da análise sensorial do kombucha de 

graviola.  

 

 

 

 

7.1.2. Teste afetivo de aceitação 

 

Os resultados do teste afetivo de aceitação, expressados através das médias 

dos resultados para cada atributo sensorial pesquisado (aparência, aroma, textura e  

sabor) estão apresentados na tabela 1.. 

 

 

 

 

78% 

6% 

4% 

4% 
8% 

Faixa etária dos julgador  

de 17 á 30 anos de 30 á 35 anos de 35 á 45 anos de 45 á 55 anos não identificoou



 

Tabela 1: Resultado.do teste de aceitação do kombucha de graviola. 

  

Dentre os atributos sensoriais avaliados, destaca-se a textura do kombucha 

de graviola, que apresentou nota média de 7,68. O kombucha, também conhecida 

como bio-chá (LOBO, SAGAR & SHENOY, 2017), é uma bebida levemente 

gaseificada, ou seja, com presença de gás carbônico, este formado naturalmente 

durante o processo de fermentação do produto.  Essa característica agradável pode 

ter influenciado positivamente essa avaliação da textura. 

Já a aparência foi o atributo que recebeu a menor nota média entre os 

atributos avaliados (5,68), possivelmente porque o produto, embora contenha polpa 

da graviola em sua formulação, que possui cor clara, em tom esbranquiçado, 

apresentou um tom castanho típico do chá verde quando submetido ao processo de 

fermentação com o SCOBY inerente ao preparo da kombucha.  

Cor, textura e aroma são os importantes critérios que influenciam o 

consumidor no que tange à intenção e à decisão de compra (BOSSE et al., 2016). A 

aparência, que envolve entre outras características a luminosidade, é o primeiro 

atributo a despertar a atenção do consumidor, e serve para que esse possa criar 

expectativas sobre a percepção sensorial do produto (QUADROS et al., 2015), o que 

corrobora a importância de estudar os parâmetros cromáticos de alimentos. 

Embora a kombucha possa ser consumida sem o acréscimo de quaisquer 

ingredientes além do chá cafeinado e do açúcar, a mistura do chá fermentado 

associado a algum suco é comum (SUN, LI & CHEN, 2015), sendo esta uma 

estratégia que pode favorecer a aceitação do produto, contribuindo também para 

diversificar as maneiras de consumir essa bebida. Além disso, de acordo com 

pesquisa realizada por Kanuric et al. (2018), também já foi desenvolvida uma bebida 

fermentada láctea, obtida a partir de leite semi desnatado, com uma kombucha. 

Atributos 

sensoriais  

Aparência  Aroma  Textura  Sabor  

Notas médias  5,68 6,82 7,68 7,38  



O gráfico 2 apresentar os resultados da avaliação do painel sensorial a cada 

atributo avaliado (aparência, aroma, sabor e textura) do kombucha de Graviola.  

 

Gráfico 2: Resultados da avaliação do atributo aparência da amostra do kombucha 

de graviola  

 

 

A aparência é o primeiro contato do visual que o provador tem com o produto 

que será analisado. Observa-se no gráfico 2 que a maior parte, ou seja 22%, dos 

avaliadores gostaram ligeiramente da aparência do produto e outros 20% foram 

indiferentes mostrando que a aparência não é um atributo impactante. Essa 

característica pode se dar por conta do líquido ser turvo e com resquícios da 

fermentação e incomodar o avaliador. Determinados julgadores sugeriram coar o 

líquido uma segunda vez para melhorar a aparência. Vale ressaltar ainda que 

apenas 2% dos avaliadores optou pela opção desgostei muitíssimo enquanto 4% 

marcou a opção gostei muitíssimo.  
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Gráfico 3: Resultados da avaliação do atributo aroma da amostra do kombucha de 

graviola 

 

 

   O aroma é a propriedade perceptível em função de certas substâncias 

voláteis que em diferentes concentrações estimulam de modo diferente. Observa-se 

que no gráfico 3 que 30% dos avaliadores gostou moderadamente do aroma 

kombucha de graviola, esse fator pode ser resultado da acidez, do tempo de 

fermentação ou devido a saborização.  Observa-se ainda que 22% dos avaliadores 

optou pela opção gostei muitíssimo e 4% optou pela opção desgostei muitíssimo. O 

atributo aroma já mostrou uma maior tendência a respostas positivas. 
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Gráfico 4: Resultados da avaliação do atributo textura da amostra do kombucha 

sabor graviola  

 

  

No gráfico 4 observa-se que 72% dos provadores optou pelas opções gostei 

muito ou gostei muitíssimo da textura da amostra do kombucha de graviola, esse 

fator pode ser dar por conta da amostra se tratar de um líquido. Observa-se também 

que nenhum julgador fez a escolha pelas opções desgostei muitíssimo, desgostei 

muito e desgostei moderadamente.  

 

Gráfico 5: Resultados da avaliação do atributo sabor da amostra do kombucha sabor 

graviola.  
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 O sabor é o atributo que envolve paladar através das papilas gustativas onde 

ocorre a percepção dos gostos primários. Nesse momento o avaliador estará 

percebendo os gostos ácidos, amargos, doces e salgados da amostra podendo 

trazer prazer ou rejeição do produto. No gráfico 5 observa-se que 40% dos 

provadores optaram pela opção “gostei muito”, enquanto 18% optou pela opção 

gostei muitíssimo, esse resultado pode ser consequência da saborização onde foi 

utilizada a fruta em natura para garantir um sabor acentuado e mais natural. Muitos 

dos julgadores elogiaram o sabor em seus comentários. Observa-se também que 

apenas 2% dos avaliadores escolheu a opção “desgostei muitíssimo” para expressar 

sua opinião acerca desse atributo sensorial.  

 

7.1.3 Teste de intenção de compra 

 

 Após ter avaliado a amostra, foi solicitado ao provador que indicasse na 

escala o grau de certeza no qual você estaria disposto a comprar essa bebida, caso 

a encontrasse disponível em um cardápio. Os resultados referentes a esse teste 

podem ser visualizados no gráfico 6. 
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Gráfico 6. Resultados referentes à intenção de compra do kombucha sabor graviola.  

 

 

Cabe destacar que, caso os resultados referentes aos posicionamentos 

“certamente compraria” (16%) e “provavelmente compraria” (42%) fossem 

aglutinados, o produto alcançou 58% de intenção de compra nesses dois pontos da 

escala. Cabe ressaltar que, embora não seja exatamente um produto novo, o 

kombucha não é consumido como um produto comum da rotina alimentar de muitos 

indivíduos, fato que pode ter influenciado esses resultados.  

Cabe ressaltar que, a partir da realização da revisão de literatura, foi possível 

verificar que são escassas as publicações envolvendo a análise sensorial de 

kombuchas, fato que aponta o recente interesse da comunidade acadêmica sobre 

esse produto.  

Apesar disso, verificou-se também que esse produto já teve suas 

propriedades probióticas (WOLFE & DUTTON, 2015) e antioxidantes (SUN, LI & 

CHEN, 2015) atestadas em estudos pregressos, bem como seu papel benéfico na 

proteção do miocárdio (LOBO, SAGAR & SHENOY, 2017). 

 

 7.1.4 Análises físico-químicas da kombucha de graviola 

 

Além da análise sensorial, também foram realizadas análises adicionais no 

produto pronto, cujos resultados estão apresentados na tabela 1. 
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Tabela 1: Resultados das análises físico-químicas da kombucha de graviola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Parâmetro  Resultados  

°Brix  10,0 

pH 3,12 

Acidez em ácido cítrico  1,32 

Acidez em ácido acético  0,42 



8- CONCLUSÃO  

 

 O presente trabalho preparou de forma artesanal o kombucha sabor graviola 

e este foi submetido a análise sensorial. A revisão mostrou os benefícios da bebida à 

saúde humana e também uma opção para grupos de pessoas que buscam 

alimentos alternativos. Vale lembrar que o kombucha é uma bebida saudável 

gasificada naturalmente e uma ótima opção para novos mercados.   

Com a análise sensorial dos julgadores foi possível concluir que o kombucha 

de sabor graviola atingiu resultados consideráveis após a análise dos atributos 

sensoriais referentes a aroma, textura, sabor e aparência.  Considerando os 

resultados do teste de intenção de compra, foi possível considerar que o produto 

atingiu resultados satisfatórios, indicando então uma potencial demanda pelo 

kombucha de graviola caso o produto seja inserido em um cardápio de um 

Departamento de Alimentos e Bebidas de um meio de hospedagem, ou de um outro 

estabelecimento de food service. 
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