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Resumen 

Els objectius específics del present estu
di són detennin~r les concentr~cions 

idónies o'etanol i glucosa inicials (:n 
I'obtenció de bact<:ris acelics ;¡ctivals 

per acetificlf. i optimitlar el procÉs cl'a

cetificació en superficie en funció de la 

concemració baneriana e11lprada. 
Per avaluar les concentraríans el'etanol 
i oe glucosa es van realitzar diverses 
proves en medi silltetic base en el qual 
es van modificar k-s quantitats deIs dos 
pal'ÜmelreS estudiars i van mantenlr 
fLxos ];¡ rest~. Per :1Valuar la importáncia 
de la densítal bacteriana v;:¡n fer pro
ves en vi diluít. d"lCord :1mb 1;1 gradua
ció alcohólica que va donar millor" 
resllhats en medí sintc·tic. al qual es van 
afegir els b;lCteris anivMs en propor
cíons d'l:) i 1:3. 
Els resultats obtinguts semblen indiclf 
que el medi simetic assajat amb COI1

centrncions de glucosa d'1.5 g.L·1 i d'e
tanol del 4.5% és el millor per acol1se
guir una densit:lI elev;lda de bacteris 
acrívats, i quC' el procÉ's d'activació assa, 
¡at permel reduir la qllantitat de cultiu 
iniciador pE'r sembrar en el vi fins al 

33% 

Los objetivos específicos del presente 
E'studio son determin:u las concentra
cionE's adecuadas de et:lIlol y de gluco, 
sa iniciales el1 la obtención de bacterias 
acéticas activadas para acetíficar. y opti
mizar el proceso de aceti1'ícación en 
superficie en función de la concentra
ción bacteriana utilizada. 
Par:1 eV:llu:lr bs concentracionE's de eta
nol y de glucosa se efeclllaron varías 
pruebas en medío símético base en las 
que SE' modificaron las cantidades de 

los dos par:ímetros estudiados y se 
lllallluvipfOn fijos E'l resto. Para E'valwlr 
b impon:lI1cia de 1:1 dl'llSidad baClerÍ<l
n;1 se realizaron pl1leb:\s en vino dilui
do. de acuerdo a la gradllación alcohó
lica que dio mejores resultados en me
dio sintÉtico. al que se aÍÍadieron las 
bacterias activadas en proporciones de 

15 y 1:3 
Los resu]¡,\do, obtenidos parecen indi
car qUE' E'I medio sintético C'nsayado 
con concentraciones de glucosa de 15 
g.L" Y etanol dd 4,5% es el mejor para 
conseguir una dE'nsidad elevad:1 de 
bacterias :lnivad;¡s, y que el proceso de 
aetiv;1ción ensayado permite reducir I:r 
cantidad de cultivo inici;¡dor PI1 el vino 
hasta proporciones del :\3%. 

Acetobaaer. vínagre. etanol, glucosa. ACI'tobactcr. vinagre. etanol. glucosa. 
ácid an"lic ;1cido \1cplicQ. 

The aim of [his paper is to determine 
the initial ethanol and glucose concen
tration necesS:lIy to obtain acrivated 
aeelic bactE'ria for IIH~ acetitlcation pro
cess ano lo optimise the slIfface acetifi
calion process as a function of the b,lC
terial density used. 
The cOl1centration of ethanol and glu, 
cose were evalualed in several tests in 
;¡ synthetic mediull1. These tests consis
red in !I1odifying Ihe <,thanol and gluco
se concentration while keeping tite 
otiler parameters conSlant. Tite impor
tancE' of baclE'rial densilY was evalu:lled 
ín diluted wine. according to tile best 
alcohol content obtained in a synthelÍc 
medilllll. to which activated bacteria 
were adckd in proportions 01' 1:5 and 

1:3. 


Tire rcsults showed that the bes! con

centraríon ro oblain a l1igh density 01' 

'lCtiv,ned bacteria \V:1S 1,5 g,L" of glu, 


cose and 'í.5% of E'lhanol in a sYnlhetic 

mediulll. The tE'sted activ;¡tion process 

;¡llowed the starter culture ;Hllount 


wine to be rE'dllced 10 :')3% 


Acetobacter, vinegar. erhanol. glllcose. 
acetic. 
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El vinagre és el líquid que s'obté a partir d'una 
doble lransformació microbiana en productes 
d'orígen vegetal ríes en sucres o midons. Primer 
es produeix una fermentació alcohólica i a paltir 
del producte resultant l'Acetobacter aceti realitza 
I'oxidació acetica. 

Segons la materia primera utilítzada, es parla 
de diferents tipus de vinagre, essent el vinagre 
de vi el mes tradicional en el nost1'e país (ScÁREZ 
1992). El vinagre de vi es considera un deis sub
productes mes importants de la indústria enoló
gica i s'utilitza en la indúst1'ia alimentaria COlll a 
condiment i tambe com a ingredient en salses. 
Per tant, juga un papel' destacat en la conserva
ció i en la millora de les característiques orga
noleptiques deis aliments. ja que contribueix a 
I'aromatilzació i la millora de la seva textura. 
facil trobar referencies sobre l'ús del vinagre en 
que es descriuen tant els seus efectes beneficio
sos sobre l'organisme deguts a les seves propie
tats terapelltiques, higieniques i profilactiques 
com la palticipació en la dieta diaria, a la qual 
aporta una acció refrescant, estimulant i digesti
va (COSTABEBER et al. 1999). 

Industrialmenl, es distingeixen dos sistemes 
d'ebboració de vinagre. Un és el sistema de clll
till superficial, en que els bacteris acetics es tro
ben en contacte directe amb l'oxigen gasós a 
través de la interfase líquid-gas o bé fixats en 
algun tipus de supon inelt. El segon sistema es 
coneix per cultiu submergit, i els bacteris acetics 
es troben suspesos en el líquid grkies a condi
cions cl'agitació i aireig constants (DE ÜRY 1998). 
En l'acetificació superficial, tOl í que és un meto
de mes lent i els rendiments són lleugerament 
inferiors, el producte que en resulta es conside
ra d'una major qualirat (NlfTO 1992> (G(')~IJ:I et al. 

1993). Actualment, el vinagre de vi comú es fa 
amb una acetilkació rapida, mentI'e que el vina
gre de vi de qualitat, com ara el vinagre de xeres 
o e! vinagre balsamic de j\lódena, es fa mit
janpnt una acetificació lenta. 

En els dos sistemes, la tecnologia de fabIica
ció es basa de forma casi exclusiva en el sistema 
semicontinu, en el qual el dipósit es buida par
cialment quan la conccntració d'ctanol es re
dueix fins a un valor preestablert (al voltant de 

d'etanol). Aquest mateix diposit es 
reomple amb un volul11 igual de vi i els bacteris 
que han quedat en el dipósit serveb:en c!'inócul 
per al nOll cicle de produccíÓ. Iniciar un cicle 
amb cultiu bacteria nou presenta una gran difi-
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cultat pel creixement tan lent que tenen aquests 
bacteris i, per tant, suposa allargar for~a el 
procés. 

L'Acetobacter aceti és un bacteri aeróbic estricte 
i nutritivament es considera bastant exigent; 
necessita una font suplementaria de nitrogen i 
altres sals minerals, així com les vitamines bioti
na i acid pantotenic entre d'altres. La temperatu
ra i el pH óptims de creixement oscil'len entre 
28°C i 33°C i 5 i 6 respectivament. Concentra
cions d'etanol del 7%-10% i de 50 mg.L-l de sul
furós total n'inhibeixen el creixement, encara 
que s'han obtingut algunes soques molt ben 
adaptades que poden arribar a tolerar valors del 
10%-12% d'etanol (DRYSDALE et al. 1988) 

(VERSCHURE'l et al. 2000). Contrariament, pot uti
litzar diferents fonts de carboni i energia, essent 
l'etanol la més impoltant en la transfonnació del 
vi a vinagre. En menor grau utilitza glucosa i, a 
partir d'aquesta hexosa, allíbera polisacarids 
extraceHulars que en el sistema de cultiu super
ficial pal1icipen en la formació del ve! que facili
ta el manteniment deis bacteris en la part supe
rior i que posterionnent, quan callen pel propi 
pes, remouen el líquido 

Aquest trebaU forma part d'un estudi més am
pli que té com a objectíu global aconseguir millo
rar el procés d'elaboració ele vinagres de qualitat 
mitjan~ant el control de parametres que partici
pen en la fonnació de les aromes així com deIs 
que poden afectar la seguretal del producte. Aquí 
es pretén determinar les concentracions inicials 
idónies d'etanol i ele glucosa en l'obtenció de 
bacteris acetics activats per acetificar, i oplÍmitzar 
el procés d'acetificació en superficie en funció de 
la concentració bacteriana emprada. 

El bacteri utilitzat en aquests assajos va ser 
l'Acetobacter aceti, núm. 298 de la CECT (CoHecCÍó 
Espanyola de Cultius Tipus), que, un cop crescllt 
en agar de triptona i soja, es va sembrar en les 
diferents proves deis assajos en medí sintetic a 
una concentraCÍó de 107 ufc/mL (BERRAU 2000). 
En l'experiencia pilot s'utilítzen els bacteris acti
vats en ds assajos en medi sintetic. 

Fases de l'estudi 

L'eswcli es va dur a terme en dues fases: 
la fase in vitro: Efecte de les concentracions 
d'etanol i de glucosa en l'obtenció de bacte
ris acetics actívats en un medí sintetic 

L I 



• 	 Assaig 1. Es van fer cinc proves en un medí 
simetic base fOl1nat per: 10 g.L! de peptona 
de case'ina, 10 g.L! de NaCl, 4 g.L-! d'extrac
te de llevat, 2 g.L-! d'extracte de caro, 2 g.Ll 
de (l\H4)1HP04; també s'afegf glucosa í eta
nol. La concentraeíó de glucosa es va mante
nir fixa durant tot l'assaig a 2,5 g.l-l, i es va 
variar la concentradó d'etanol entre el 4% i e! 
6% (v/v) Ctaula 1). 

• 	 Assaig n. Es van fer quatre proves en e! 111a
teix medi sintetic, pero en aquesr cas es va 
mantenir fixa la concentració d'etanol al 4,5°¡h 
i es va variar la concentració de glucosa, en
tre els valors d'l,5 i 3 g.l-l (taula 1). 

Les concentradons de glucosa i etanol es van 
escolJir en fundó de les rnés viables des del pum 
de vista industrial, ja que un excés de glucosa 
pot produir desviadons metaboliques i un elevat 
contingut d'etanol pot impedir (retardar) el bon 
funcionament de! procés. 

Taula 1, Concentracions de glucosa i etanol assajades en medí 
sintetic per obtenír bacterís Jcetics activms, 

e 
o 
E 

F __-",1.:>_ __ 
G 45 
H 2,5 

3 

2a fase. "Experiencia pilot": Efecte de la con
centració de la població bacteriana activada 
en el procés d' acetificació 
Es van fer dues proves amb vi blanc sec clilu'it al 
50% per aconseguir el grau a\cohólic óptim per 
al creixement deIs bacteris (4,5%). En cadascun 
deIs tractaments es van inocular bacteris acetics 
activats procedents de I'assaig in vitro. La quanti
tal d'Acetobacter afegicla va variar en les dues pro
ves: es van assajar inóculs d'l/3 i 1/5 de cultiu 
iniciador respecte al volum total de vi. 

Totes les proves es van fer per triplicat, man
tenint la temperatura constant de 28°C La dura
da deis assajos in vitro va ser de dies í la ele 

l'experiencia pilor va ser de 20 dies. Es va ava
luar el procés d'acetificadó quantífícant la dismi
nudó de l'etanol i la fonnadó de l'aeíd acetic, i 
en les proves en que es va vallar la concentració 
d'etanol també es va determinar la glucosa resi
dual. 

Assajos in vitro 
1. Concentració de glucosa COllstant (2,5 g.Ll) 
Les corbes de disminució de l'etanol en les cinc 
proves realitzades permeten diferenciar dues 
fases. La primera fase és aquella en que es dóna 
una disminució lenta de I'etanol, i es pot com
parar amb una etapa d'adaptaeíó bacteriana. En 
la segona fase, un cop adaptats e!s bacteris es 
produeix una major oxidaeíó i, per tant, una cai
gucla més impOttant d'aquest COll1post. En les 
proves de graduacions a\cohóliques de 4% i 
4,5% la fase de major oxidació comenp a pal1ir 
de 10 o 12 dles, mentre que en les tres proves 
de graduaeíons alcohóliques més e!evades (5%, 
5,5% i 6%) hi ha un cert retard respecte a les pro
ves ,ll1teríors i la maxill1a oxidació es dóna a par
tir ele 19 cHes (figura n Aquest fet es veu corro
borat per la formaCÍó de l'ilcid acetic, que es va 
produint ele forma inversa al descens ele l'etanol. 
Els resuhats oblingurs, a excepció deis ele la 
prova A, coincideixen amb els descrits per 
DRYSDALE (1988) sobre l'efecte inhibido!' que 
exerceix la concentració d'etanol en el creixe
ment microbia. Al final de l'assaig destaca la 
prova amb un el'etanol per obtenir valors 
més baixos d'aquest alcoho!. En la prova A, lol i 
que segueix una corba inicial similar a B, a par
tir de dies s'esrabilitza l'oxidació, Com es 
pot observar en la figura 2, tampoc no es pro
dueix ilcid acetic a partir de 34-37 clíes; per tant, 
podem pensar que hi va llaver una aturada de 
l'activítat bacteriana i que, com que es treballava 
amb cultiu superficial, no es va detectar cap pro
blema en el seu moment. 

Les concentracions maximes el'acid aci~tic 

obtingudes en les diferents proves (figura 2) 
demostren que la producció d'aquest acid es 
dóna abans en les proves A i B, que lenen me
nor grau alcohólic. D'aquestes dues proves, la de 
concentració del 4,5% eI'etanol és la que presen
ta quanlitats finals d'aquest acid més e1evades, 
que arriben practicament fins a valors d'un 3%. 
Per tant, la major eficacia e1'aquesta prova s'atri
bueix a una millor adaptació i un millor creixe-
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Figura 1. Disminució d'etanol en funció de la cocnentració ¡nicial. A: 4%; B: 4,5%; C: 5%; D: 5,5%; E: 6% d'etanol. 
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Figura 2. Acumulació d'i1cid acetic en funcio de la concentrado inicial d'etanol. A: 4%; B: 4,5%; c: 5%; D: 55%; E: 6% d'etanol. 
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ment deis bacteris en comparació élmb les pro
ves amb un contingut més elevat d'etanol. L:l 
lleugera disminució d'acid acetic que s'observa 
en l'últim mostreig és deguda a l'esgotament ele 
l'etanol i de la glucosa (figura La clesaparicíó 
de les dues 1'onts de carboni presents en el mecE 
sintetic fa que l'Acetobacter aceti hagi d'activar els 
enzims ele la sobreoxiclació d'i\cid acetic nns a 
CO2 í Hl). 

La disminució de la glucosa no es detecta 
nns al cap de 25 o 30 clies d'haver iniciat l'assaig 
(figura 3). Sembla que es produeix un c1escens 
mes pronunci:lt i progressiu d'aquest parametre 
com menys ewnol hi Ila. Un altre cop. la prova 
A no presenta el comportament paraHel a la 
resta de proves, cosa que dóna més consistencia 
a la hipótesi de paraela mewbólica bacteriana 
esmentada anteriorment. A partir de I'oxicbció 
de la glucosa es formen compostos de tipus 
cetónic que perjudiquen les característiques 
organoleptiques del producte final, a mes de 
combinar·se amb el sulfurós utilitzat en l'estabi
lització del vinagre. Per tanr, interessa afegir la 
concentració de glucos:1 adequ;¡da i suficienl no

més per proporcionar una fonl de carboni í ener
gía en un ínici, peró un cap format el vel super
ficial bacterEí es desitjable que el cultiu treballi 
amb etanol com a única font de carboni. 

Per tant, de les cinc concentracions d'etanol 
assajacles, la de 4,5%; es la que permet obtenir 
una millar acetificació, j,l que concentracions 
superiors impliquen quantitats residmtls de l'al
cohol sense oxidar superiors al 

2. Concentraúó constant d'etano! (4,5%) 
Per a les quatre concentracions ele glucosa assa
jades, s'obtenen cOl·bes de degraclació de l'eta
nol similars a les de l'assaig anterior (Figura 4). 
És a dir, que Ili ha una primera l~\se en que es 
proelueix una disminució lenta ele I'etanol i es 
passa a una segona fase cl'oxidació molt més 
rapida, tot i que aquesta elisminució es c1óna 
lleugerament mes tarel que en I'assaig anterior. 
De les quatre concentracíons de glucosa assaja
des, destaca la d'l,5 -1 per obtenir valors finals 
d'etanol inferiors. En la resta de proves les con
centracions fínals d'etanol són superiors al 2,5%. 
Per tanl, es tmetaria de rendiments molt baixos 

• A 
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Figura 3. Evolució del contin¡''l1t de glucosa en els assajos en que es modifica la concentració inicial d'etanol. A: 4%; B: 4.5%; C: 

5%; D: 5.5%; E: 6% d'etano1. 
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Figura 4. Evolucíó del contingut d'etanol en fundó de la concentració inicial de glucosa. F: 1,5 g.L']; G: 2 g.L,1; tI: 2,5 g.L-!; L 3 
g.L-l 

en l'elaboració de villagre. Observant els resul
tats de la formacíó d'acid ad:tic es pol afirmar 
que la quantitat de glucosa del medí inl1l1eíx en 
la seva producció (figura 5), ja que s'obtenen 
valors d'ácid acetic final s similars cn totes les 
proves. Pcr tant, una palt important de ¡'a cid 
obtingut es forma a pal1ir de la glucosa. Si cs 
valorcn els dos parametres analitzats conjunta
ment, es veu quc la concentració de glucosa 
d'1;5 g.L'] és la que dóm millors resultats. 
Concentracions sllperiors suposarien haver d'a
llarg:u el procés d'acetificació per intentar acon
seguir conccntracions residuals d'etano1 inferiors 
a 0,50/0 i durant el procés es formarien, paral'Jela
ment a l'ácid acetic, compostos (gluconats) amb 
una incidencia darament negativa en la qualitat 
del producte final. 

Experiencia pilot 
En aquest assaig es confirma la import;'¡ncia del 
cultiu iniciadorja que, quan es fan servir cultius 
d'Acetobacter {Hetí activats (procedents dels assajos 
in vitrol en la proporció adequacLl, el procés d'a
cetificació es realitza en menys temps. En I'ambit 
del la boratori , treballs com ara l'efectuat per 

TESFAYE et al. (2000), en que s'avalua, entre (I'al
tres parámetres, la concentració bacteriana ini
cial, demostren que per obtenir el maxim rendi
ment en I'obtenció de vinagre calen inoculs del 
50% (vi:vinagre). Les indústríes vinagreres treba
lIen sempre amb cultius iniciaclors activats i pro
porcions del 40%-45% provinents d'anteriors oxi
dacions. 

Els resultats obtinguts en el present estudi 
demostren que inoculant proporcions ele! 33% 
de població activada respecte al volum total 
s'obté un rendiment ele transformació molt ele
vaL Es metabolitza practicament tol l'etanol i 
s'obtenen concentracions d'acetic superiors a les 
deis assajos in ¡litro. En canvi, amb concentra
cions bacterianes baixes, del 20% (v/v), el 
procés d'oxidació també és molt baix en els 20 
clíes que dura I'estudi. un altre fel des[acat és 
que, sembrant el 33% de cultiu iniciador, e! 
procés d'oxidació important es dóna ja en e!s 
primers 5 o 6 clíes, i als 20 dies l'acetificació es 
pot donar per acabada (figura 6). Contrúriament, 
en eIs assajos realitzalS en medí sintetic l'acetifi
cació es proclüia al voltant deIs 12 o 18 dies. Per 
tant, el fel que l'etanol es consumeixi més rápi-

Arxius de l'Escola Superior d'Agricllltura 
Serie ci¡¡quena, ¡m] 2001, número 5 

> 




3,5 

3 

2,5 
-+- F 

. 2 -G:..... 
en 1,5 -tr-H 

1 
~I 

0,5 

O 
O 5 11 18 25 39 

Dies 

Figura 5, Acumuladó d',kíd acetíc a concentradó constant d'etanol (4,501,,) en funcíó de la concenu'acíó inicial de glucosa, F: 1,5 
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Figura 6, Evolució de les concentracions d'etanol i kid acetic en fundó de la propordó d'inocul semhrat. ]: 33%, í K: 20%, 
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dament pennet disminuir el lemps de transfor
mació i minimitzar les perdues de productes 
voLHils, cosa que permel un rendiment més ele
val i també unes millors característiques orga
noleptiques. 

Rendiments bioquímics de I'oxidació etanóli
ca en les proves d'estudi 

El rendiment cl':kid acetic obtingut s'ha calculat 
a partir de la reacció d'oxidació dietanol a acetic 
(1:). S'ha relacionat I'acetic quantitlcat en els 
assajos (valor real) amb I'acetíc tearie esperat, es 
a dir, el que es formaría si el rendiment fos del 
]00%. 

Els assajos en medi sintetic que clonen rencli
ments superiors corresponen a les proves 13 i F 
(rendiments entre el 40% i el 49%) d'acelic) (taula 
2). Aquesls valors confirmen les concentracions 
d'),5 g.L1 de glucosa i d'elanol com les mes 
adequacles per activar el culliu iniciador per al 
procés d'aceüficació en vi. També confirmen que 
en la prova realílzacla amb cultiu activat del 33% 
s'obtenell els rendiments més elev:lls (89%-97%). 
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