
Operação Anti-vinagre 
 
 
Arbois, Jura, há cerca de 150 anos atrás, Setembro de 1858. 
Jules Vercel está preocupado. A procura de bons vinhos aumentou muito  recentemente e 
Jules, como os outros vinicultores, devem produzir cada vez mais. Mas  uma ameaça paira 
sobre todos eles. Muitas vezes, o vinho que produzem, tão bom no  momento do 
engarrafamento, toma, pouco depois, um paladar muito mau, que o torna  invendável. Que 
fazer ? 
Depois do jantar, Jules percorre o último número do Monitor Vitícola, a revista  dos 
viticultores, quando, de repente, um nome familiar o faz sorrir : o de Louis Pastor,  seu antigo 
colega de escola. 
Jules lê o artigo em voz alta : 
" Sr. Louis Pasteur, jovem químico, originário de Arbois, acaba de descobrir que  existem 
organismos vivos tão pequenos que só os podemos ver com a ajuda de um  microscópio; 
chamou-lhes, por isso micróbios." 
"Estes micróbios, explica-nos o sábio, são todos seres vivos : para se  desenvolverem, 
crescerem e reproduzirem, devem alimentar-se de matéria orgânica, ou  de substância viva. 
Estes micróbios, muito pequenos, só retiram uma parte ínfima da  substância viva, para se 
alimentarem. Mas isto é suficiente para modificar a composição  química desta última. 
Chama-se a esta modificação a fermentação. Tendo crescido no  meio das vinhas, a primeira 
fermentação pela qual o Sr. Pasteur se interessou foi  evidentemente a fermentação do sumo 
de uva em vinho. " 
Jules endireita-se: 
" E é neste sumo de uva em fermentação que o Sr. Pasteur descobriu  rapidamente, com a 
ajuda do seu microscópio, o micróbio que modifica o sumo de uva e  o transforma em vinho, 
o que chamamos desde sempre a fermentação do sumo de  vinho. 
"Este micróbio em particular, explica-nos o sábio, pode transformar o açúcar  contido em 
qualquer sumo em álcool, por isso o Sr. Pasteur deu o nome de "levedura  alcoólica" a este 
micróbio e à fermentação do açúcar em álcool provocada por ele, o  nome de " fermentação 
alcoólica ". 
"Claro que existem no mundo um número incalculável de micróbios diferentes  que 
provocam, cada um deles, uma fermentação particular e isto em condições bem  definidas. Por 
exemplo, este " levedura alcoólica " só se pode desenvolver no interior da  substância viva, lá 
onde não está em contacto com o ar, como aqui, no interior do sumo  da uva. " 
" Bom, é muito bom ter descoberto este ser vivo maravilhoso que transforma o  sumo de uva 
em vinho, mas eu gostaria de saber porque é que o meu vinho não se  mantém vinho e se torna 
tão frequentemente em vinagre ou tanto quanto sei em outra  coisa impossível de beber...  
E, na esperança de aprender mais, Jules continua a sua leitura:  
" Não é tudo, continua o jornalista do Monitor Vitícola, o Sr. Pasteur reparou em  seguida que 
depois da "levedura alcoólica" ter fermentado o sumo de uva em vinho, este  pode por sua vez 
ser transformado, fermentado por um outro micróbio, a Mycoderma  Aceti, que, só se pode 
desenvolver ao ar livre, à superfície do vinho. Graças ao oxigénio  do ar, este micróbio 
transforma o álcool do vinho em ácido acético, o que equivale a  transformar o vinho em 
vinagre. Os fabricantes de vinagre podem doravante utilizar este  micróbio para fabricar o seu 
produto a partir de seu vinho. " 
Louis Pasteur passa precisamente, como todos os anos, as suas férias na casa  paterna, mesmo 
ao lado. Em cinco minutos Jules está em casa do seu amigo, trá-lo à sua  casa e condu-lo à sua 
cave. Depois abre uma garrafa de vinho que estava arrumada com  outras, um pouco à parte e 
serve um pouco a Louis. Assim que prova o vinho diz: 



"Bah! Mas isto é vinagre! 
- É mesmo! reconhece Jules, desanimado, e isto acontece frequentemente! Mas  tu, Louis, que 
descobriste este micróbio tão útil para fazer vinagre, não poderias ajudar- nos, aos 
viticultores, a impedir que o nosso vinho se transforme em vinagre?" 
Louis pensa: 
"É preciso, antes de mais, verificar se todos os vinhos maus contêm este  micróbio particular 
do vinagre, e também perceber porque é que o vinho só fica  estragado em certas garrafas. 
Para isso, preciso de um grande laboratório e de algumas  ajudas." 
Mas as suas férias em Arbois estão a terminar e deve voltar a Paris onde é  professor. Durante 
cinco anos, retido por outras experiências sobre os micróbios, pede a  Jules que faça em seu 
lugar algumas experiências com o vinho, como por exemplo  comparar duas fermentações 
diferentes, uma produzida deixando o vinho ao ar livre, a  outra ao contrário, produzida 
conservando o vinho protegido do ar num frasco. Jules,  muito orgulhoso de colaborar nas 
investigações do grande sábio, anota  escrupulosamente os aspectos e os sabores de cada 
vinho assim testado. Mas Louis  precisa de saber mais e, em Janeiro de 1863, diz, enfim, a 
Jules que irá pessoalmente  estudar os vinhos estragados a Arbois durante as férias grandes. 
Assim que chegam, Pasteur e os seus colaboradores, desembalam o seu material  - vasos, 
estufas, aparelhos e vários produtos -   sobre as mesas de cavaletes de madeira  num café 
antigo. Neste laboratório improvisado, não há gás nem água, aquece-se a  carvão, é preciso ir 
buscar água à fonte pública e toda a pequena equipa deve lavar os  utensílios no rio. Certos 
aparelhos de química foram mesmo produzidos especialmente  pelos latoeiro e ferreiro de 
Arbois. 
Durante cerca de dois meses, Jules guia o seu amigo de cave em cave das casas  dos antigos 
colegas de turma. Louis retira amostras de vinho para tubos de ensaio e  leva-os para o 
laboratório para os provar e examinar ao microscópio. No seu caderno,  descreve cada mau 
paladar provado e cada micróbio observado, que desenha ao lado. Toma, igualmente, nota do 
tempo que decorria desde que o vinho se estragava e que  tomava um mau paladar. 
Ao fim de dois meses, Louis pede a Jules para reunir todos os viticultores, cujos  vinhos 
estragados ele analisou. Sentam-se todos à volta de uma pequena mesa e o sábio  toma a 
palavra: 
"Com a ajuda do meu microscópio descobri, nos vossos vinhos que se  estragaram, quatro 
micróbios diferentes, que lhes dão quatro maus sabores diferentes  que correspondem a quatro 
possíveis " doenças " do vinho. 
- Mas de onde vêm esses micróbios? pergunta Jules. 
- As diferentes manipulações da uva, responde Pasteur, desde as vindimas até ao  
engarrafamento, trazem centenas de micróbios. Estes só se desenvolvem - só provocam  assim 
fermentações - no vinho feito e em certas condições. Isto depende do tempo que  está, do 
lugar onde o vinho é armazenado, no ar que ele recebe e de todos os tipos de  critérios 
complexos ou desconhecidos para nós. Felizmente, estas condições não estão  sempre 
presentes na totalidade, o que explica que só uma parte dos vossos vinhos seja  transformada 
pelos micróbios e se estrague. 
"A melhor solução, continua Louis, é intervir assim que todo o sumo de uva  acaba de ser 
transformado em vinho para destruir todos os micróbios trazidos, antes que  eles tenham 
tempo de se desenvolver. Mas não devem juntar nada ao vinho, para não  modificar o seu 
sabor. 
- Como fazer? Interroga-se Jules. 
- Usar magia... sugere ironicamente um viticultor. 
- Não, a lógica, responde Louis diante do seu auditório atento. Com efeito, a  partir das vossas 
observações, estes micróbios malignos só provocam maus sabores  quando são observadas 



determinadas temperaturas que não são habituais, o que  verifiquei em laboratório. Foi, nesse 
momento, que descobri que um calor súbito e  muito forte os podia também matar. 
- Mas se fervermos o vinho, diz um outro viticultor, todo o álcool se vai  evaporar e só restará 
um sumo de uva cozido! 
- É verdade, responde Louis, é preciso então aquecer o vosso vinho, sem o  ferver, durante 
apenas alguns minutos, durante os quais o calor destruirá todos os  micróbios presentes no 
vinho. Façam-no, seguidamente, arrefecer rapidamente e  metam-no em garrafas. Não haverá 
nenhum micróbio no vinho susceptível de o  fermentar, e de lhe dar um mau paladar durante a 
sua conservação. 
"A 11 de Abril de 1865, Pasteur regista a patente para um "processo relativo à conservação 
dos vinhos" nos seguintes termos:"Reconheci que as doenças do vinho  são produzidas por 
micróbios que existem no vinho antes de ele se estragar. O vinho  não se estraga se os 
micróbios forem mortos anteriormente. Um método simples e  prático consiste em aquecer o 
vinho a uma temperatura entre 60 et 100 °C. Este  processo impede todas as más 
fermentações, sem estragar o vinho." 
A partir deste momento, todos os viticultores aquecem o seu vinho segundo o método 
inventado por Pasteur, e todos reconhecem assim que o vinho, libertado dos  seus micróbios 
pelo calor, não se estraga e eles podem então vender muito mais. Alguns  viticultores decidem 
mesmo chamar " pasteurização " a este processo de aquecimento  do vinho. 
Graças a esta invenção, Pasteur torna-se o mais conhecido dos jovens sábios da  época, é o 
convidado de honra de todas as sessões científicas, incluindo aquelas do seu  admirador mais 
prestigiado, o imperador Napoleão III. Mas o mais feliz é ainda Jules,  que passa doravante a 
um viticultor-químico e a quem se pede para testar cada novo  aparelho de pasteurização. Os 
inventores, em grande número sobretudo no século XIX,  tinham feito tudo para aperfeiçoar 
os aparelhos para permitir a pasteurização de grandes  quantidades de vinho. 
A pasteurização generalizou-se no início do século XX, para impedir as fermentações dos 
líquidos e destruir os micróbios perigosos ; é obrigatória desde 1920  para muitas bebidas, 
nomeadamente o leite. 
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