
Resumo:
Os fermentados acéticos sempre estiveram presentes na história da humanidade desde os primórdios e daí sua importância. O vinagre,
por exemplo, já era fabricado desde 5000 a.C. e era utilizado como um conservante para os alimentos pelos babilônios. Os chineses
também o apreciavam de tal maneira que o consideravam como símbolo da vida. A kombucha nasce num contexto diferente, já como
uma “bebida funcional”, sendo utilizada para tratar uma gastrite crônica do imperador japonês no ano de 414 d.C. Os métodos de
fabricação do vinagre em larga escala se iniciaram somente no final do século XIV com fermentação realizada em barris de madeira,
enquanto os da kombucha surgiram apenas no final do século XX, quando esta bebida já era popular. Já na metade do século XX o
processo de fabricação do vinagre estava bem consolidado, enquanto a kombucha mal começava a ser difundida de forma artesanal no
ocidente onde se popularizou devido aos efeitos clínicos na cura de muitas doenças relatados pelo doutor Sklenar. Atualmente ambos
produtos movimentam bilhões de dólares anuais na economia mundial. Enquanto o vinagre é utilizado como conservante, sanitizante e
condimento a kombucha é uma bebida funcional com um apelo mercadológico aos seus benefícios para a saúde. Com isso, métodos de
análise físico-química se tornaram importantes para atestar a qualidade dos produtos acéticos, bem como para a identificação de
substâncias químicas que possam estar correlacionadas aos efeitos relatados. No entanto, poucas pesquisas foram realizadas em seres
humanos, especialmente no caso da kombucha, o que traz a dúvida sobre os reais benefícios à saúde proporcionados pelo consumo
desses produtos. Ao final deste trabalho conclui-se que o consumo diário de vinagre e, ou kombucha pode contribuir para a redução do
colesterol, dos triglicerídeos, da glicemia e da pressão arterial.
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