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Abstract. Against the larger background of the redox characterization 

of wine’s compounds, the study analyzes the dependence of the redox character 
(rH) that a certain compound may induce to the solution on its concentration, 
for the two main alcohols present in wine, namely ethanol and glycerol. The 
ethanol appears relatively oxidative over a large concentration range 
(1/1,000,000…1/50), its behaviour becoming nevertheless reductive at higher 
concentartions (1/50…1/1) – which means that the rH value decreases with the 
increase in concentration. Glycerol evidences a similar behaviour, with the 
exception of the 1/500…1/100 concentrations, where its behaviour is the 
oxidative tendency of the initial phase of alcoholic fermentation, when glycerol 
is being preponderently formed, as well as the reductive tendency of the 
remaining fermentation when, at its characteristic concentrations, the 
behaviour of both alcohols is synergistic – i.e., reductive. 

 
 

Lucrarea de faţă îşi propune să ofere unele explicaţii pentru evoluţia 
particulară a caracterului redox în cursul fermentaţiei alcoolice, anume una în sens 
oxidativ într-o primă fază, urmată de alta, în sens reductiv, în continuare. Astfel, 
ne punem problema sintezei unor substanţe cu un comportament redox ce poate 
influenţa caracterul redox global al vinului. În acest context, se poate considera 
ipotetic formarea iniţială a unei substanţe cu comportament oxidant, respectiv în 
continuare a uneia cu comportament reducător. Cele mai reprezentative, din punct 
de vedere cantitativ, substanţe apărute de novo în cursul fermentaţiei sunt 
glicerolul şi etanolul, menţionate în ordinea apariţiei lor preponderente. Alţi 
compuşi apăruţi de novo se află în cantităţi prea mici pentru a se putea sconta pe 
un efect redox semnificativ asupra vinului. 

MATERIAL SI METODA 
Din acest motiv s-a realizat caracterizarea din punct de vedere redox a acestor 

doi compuşi, prin determinarea rH-ului unor soluţii apoase de concentraţii situate între 
1/1 şi 1/1.000.000. Determinarea s-a realizat folosind o metodă potenţiometrică 
raportată anterior [2]. Dacă, principial, metoda a fost aplicată în forma în care a fost 
raportată, din punct de vedere instrumental s-a adăugat un sistem de achiziţie 
automată de date. Autorii mulţumesc pe această cale domnului Viorel Creangă de la 
TVR Iaşi, realizatorul sistemului şi autorul programului aferent şi de la care cei 
interesaţi pot obţine detalii (0740133658, viorel.creanga@is.protv.ro). 



Rezultatele obţinute sunt prezentate în figura 2 (pentru glicerol), respectiv 
figura 3 (pentru etanol). Pentru uşurarea eventualelor interpolări, adică pentru a păstra 
o scară echidistantă în abscisă, s-a optat pentru reprezentarea logaritmică, în care 
concentraţia 1/1 are drept corespondent lg C = 0, 1/10 – lg C = –1, 1/100 – lg C = –2 
ş.a.m.d. 1/1.000.000 – lg C = –6. 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
De regulă aspectul unei dependenţe rH = f(lg C) are un aspect sigmoidic, 

dar există şi substanţe care pot determina abateri de la această alură, cum sunt 
acizii, care dezvoltă o dublă sigmoidă, care dezvăluie un comportament reducător 
(scăderea valorii rH odată cu creşterea concentraţiei) în domeniul concentraţiilor 
(relativ) mari, respectiv un comportament oxidant (creşterea valorii rH odată cu 
scăderea concentraţiei) în domeniul concentraţiilor (relativ) mici. Un exemplu îl 
constituie acidul tartric (Figura 1) [3]. 
 

 
Fig. 1. - Dependenţa de concentraţie (C) a rH-ului indus în mediu de prezenţa acidului 

tartric 
(simbolul c reprezintă valoarea rH a martorului – apă distilată) 

 
Se observă caracterul “clasic” al etanolului (Figura 3), anume un 

comportament reducător, respectiv o abatere parţială spre caracterul acid (în 
domeniul lg C = –2…–2,7) în cazul glicerolului (Figura 2). În acest ultim caz, 
faptul ni se pare firesc, având în vedere mobilitatea mai mare a hidrogenului 
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hidroxilic în cazul polialcoolilor care-i face, de exemplu, să formeze alcoxizi cu 
hidroxizii metalelor grele [1]. 

Aceste aspecte pot fi exploatate în scopul declarat la început. Anume, 
începutul fermentaţiei alcoolice este caracterizat de o tendinţă oxidativă ce pare a 
se datora formării, în această etapă, a glicerolului care, până la concentraţia de 1% 
(lg C = –2), se manifestă ca oxidant (Figura 2). Ulterior, tendinţa reductivă 
manifestată în cursul fermentaţiei alcoolice pare a fi susţinută de sinergismul 
dintre comportamentul reducător al glicerolului la concentraţii superioare valorii 
1%, respectiv al etanolului de la concentraţia de 2% (lg C = –1,7) în sus      
(Figura 3). 
 

 
Fig. 2. -  Dependenţa de concentraţie (C) a rH-ului indus în mediu de prezenţa glicerolului 

(simbolul c reprezintă valoarea rH a martorului – apă distilată) 
 

 
Fig. 3.- Dependenţa de concentraţie (C) a rH-ului indus în mediu de prezenţa etanolului 

(simbolul c reprezintă valoarea rH a martorului – apă distilată) 
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CONCLUZII 

 
Comportamentul din punct de vedere redox al principalilor alcooli din vin, 

etanolul şi glicerolul, este sinergic în domeniul concentraţiilor mari (100…2%), 
anume unul reducător. De la acest prag (2%) etanolul se manifestă ca indiferent, 
în domeniul oxidant, iar glicerolul manifestă un comportament de tip oxidant 
până la 0,2%. Aceasta pare a explica tendinţa oxidativă de la începutul 
fermentaţiei alcoolice, când se formează preponderent glicerol (oxidant), respectiv 
tendinţa reductivă din continuare, când intervine sinergismul reductiv al ambilor 
alcooli. 
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