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INTRODUCCIÓ  

Vivim en un món on els recursos no són indefinits i malgrat això el sistema econòmic 

actual basat en, extreure, produir i llençar, tracta a la matèria primera com una font 

inesgotable de recursos, però què passarà quan arribi el moment que els recursos 

que queden a la terra no siguin suficients per abastir a tota la població? 

En nombroses ocasions a aquest problema se li ha tret importància però els fets 

són que el creixement de la població mundial està sent el més ràpid de la història. 

L’any 1950, després de la fundació de l’ONU es va estimar que la població era 

d’aproximadament 2.600 milions d’habitants i en només 70 anys, la població 

mundial ha passat a ser de més de 7.000 milions. A més està previst que aquestes 

xifres augmentin fins als 11.500 milions l’any 2100. 

Aquest augment de la població suposarà un augment en el nombre de recursos 

necessaris per abastir a la població i si se segueix amb el sistema econòmic actual, 

un sistema lineal, els residus augmentaran fins un punt inimaginable. Es preveu 

que els residus sòlids augmentin dels 1.3 bilions de tones actuals a 2.2 bilions de 

tones l’any 2025 el que suposarà un augment en el cost de la gestió d’aquest 

residus, es preveu que passarà de 205 bilions de dòlars a 375 bilions de dòlars. A 

més aquest creixement indefinit no només produirà l’esgotament dels recursos sinó 

que augmentarà les emissions de gasos contaminants a l’atmosfera. 

Per tots aquests motius és necessari renovar el sistema econòmic actual a fi que 

es redueixin l’explotació de recursos i la producció de residus, a un sistema 

econòmic circular que es basi en l’aprofitament dels residus per a crear nous 

recursos però modificant els productes des del principi.  

L’eina que s’utilitzarà per a implementar aquest sistema és la bioeconomia que ha 

sorgit com a resposta a la necessitat de trobar alternatives als combustibles fòssils, 

a l’esgotament dels recursos i a l’acumulació de residus. La idea es basa en 

augmentar la utilització de la biotecnologia i els biocombustibles per aconseguir 

l’equilibri entre els recursos biològics i les activitats econòmiques humanes. 

Aquest sistema permet millorar els resultats econòmics de les empreses, aprofitant 

els recursos al màxim i reduint la generació de residus al mínim. La implementació 

de la bioeconomia a Europa permetria reduir un 32% el consum de matèries 

primeres i un 50% el nombre d’emissions a més d’arribar a generar el doble de 
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beneficis econòmics que el model actual fet que es pot traduir en un augment del 

PIB en un 7%, dels llocs de treball, dels beneficis econòmics de les empreses, degut 

a que no necessitarien invertir tants diners en l’extracció de recursos, i 

conseqüentment la població també se’n beneficiaria ja que això permetria reduir els 

preus de la major part dels productes. 

La bioeconomia és una eina interessantíssima que permet fer un món millor i més 

sostenible i degut a la situació actual s’ha convertit en imprescindible. Per aquests 

motius he decidit realitzar el meu treball de recerca sobre la bioeconomia. A més 

aquest treball em permetrà realitzar una part experimental al laboratori de Química 

Orgànica de la ETSEA (Universitat de Lleida). 

Per tant, per tal de conèixer que és la bioeconomia en aquest treball he volgut 

respondre a les qüestions següents: 

 Què és la bioeconomia i l’economia circular? 

 Quins són els avantatges de la seva aplicació? 

 Per quin motiu es necessari implementar aquests sistemes? 

 Dur a terme un projecte experimental que serveix d’exemple per a una 

aplicació de la bioeconomia i en el qual es transformarà un residu animal en 

un producte amb interès comercial. 

 Conèixer el treball al laboratori. 

Aquest treball s’organitzarà en dues parts. Una part pròpiament teòrica o 

bibliogràfica que servirà per a donar a conèixer que és la bioeconomia, els seus 

beneficis, els sectors on actua, la necessitat de la seva implementació i donarà 

informació imprescindible per a la comprensió de la segona part. La segona part és 

un exemple experimental d’una aplicació de la bioecoenomia que consisteix en la 

transformació d’un residu animal que no es podia reutilitzar amb un producte amb 

interès comercial.
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I. PART TEÒRICA 
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1. Introducció: l’economia actual 

L'economia actual és una economia lineal (Figura 1) que consisteix principalment a 

extreure els recursos de la natura, fabricar els productes demandats, aquests es 

distribueixen pel mercat on es posen a l'abast dels consumidors els quals fan ús 

d'aquest fins que ja no serveix, o fins que el consumidor ho decideix i llavors es 

llença i passa a formar part dels residus. 

Aquest sistema econòmic on s'exploten els recursos naturals sense tenir en compte 

que aquests tenen una limitació, és insostenible a llarg termini, pels motius que 

s’exposaran més endavant, i per això és imprescindible que el sistema econòmic 

canviï a un sistema on els recursos siguin reutilitzats contínuament sense que sigui 

necessari extreure'ls de la natura contínuament. 

 

Figura  1. Gràfic del sistema econòmic actual, anomenat sistema lineal 

 

2. Economia circular 

L'economia circular és un concepte econòmic que s'interrelaciona amb la 

sostenibilitat i l'objectiu de la qual és que el valor dels productes, els materials i els 

recursos (aigua, energia, etc.) es mantingui en l'economia durant el major temps 

possible, i que es redueixi al mínim la generació de residus.  

Es tracta d'implementar una nova economia, circular –no lineal-, basada en el 

principi de tancar "el cicle de vida" dels productes, els serveis, els residus, els 

materials i l'energia. 

extreure fabricar consumir llençar
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Implementar l'economia circular suposa contribuir a crear una societat i un futur 

més sostenibles, ja que: 

 Redueix la dependència dels recursos estratègics. 

 És restaurativa amb el capital natural. 

 Contribueix a la reducció d'emissions. 

 Fomenta l'ús d'energies renovables. 

 Millora la salut de les persones. 

 Minimitza l'impacte sobre l'entorn. 

 Crea nous llocs de treball, relacionats amb la innovació en nous materials i 

nous processos (com l'ecodisseny, la reparació, la re-fabricació, el 

reciclatge, l'energia i la mobilitat). 

En economia circular es poden distingir dos tipus de productes diferents segons 

com siguin els seus components interns i cadascun dels tipus de productes 

constitueix un cicle amb diferents cicles d’ús, en funció de si poden ser 

biodegradables o estan formats a partir de components sintètics. 

1. Productes d’origen biològic que són biodegradables, aquests es tornen a 

introduir en la natura, és a dir, permet tancar el cicle una vegada el seu valor 

d'ús ja no és tan rendible (Figura 2). 

 

Figura  2. Cicle d’ús de productes d’origen biològic que són biodegradables 

EXTRACCIÓ DE 
LA MATÈRIA 
ORGÀNICA

FABRICACIÓ DEL 
PRODUCTE

DISTRIBUCIÓCONSUM

DESCOMPOSICIÓ 
DE LA MATÈRIA 

ORGANICA 

TORNADA AL 
MEDI 
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2. Els components tècnics formats amb materials sintètics es construiran a 

partir de peces que es puguin desmuntar amb facilitat, d’aquesta manera al 

final de la seva vida útil podran tornar al seu fabricant. Que utilitzarà les seves 

peces per a crear un nou producte i així aconseguir la reutilització de materials 

i l'estalvi d'energia (Figura 3). 

 
Figura  3. Cicle d’ús de component tècnics 

 

 

2.1 Motius per aplicar l’economia circular 

Diferents factors indiquen que el model lineal és cada vegada més qüestionat i que 

és necessari un canvi del sistema econòmic actual perquè tot i els avenços que 

s’han fet amb l’eficiència dels recursos no és suficient per evitar l’esgotament dels 

recursos no renovables.  

Alguns dels motius pels quals és necessari aplicar aquest sistema circular són: 

 

 

 

 

EXTRACCIÓ DELS 
RECURSOS 
NATURALS

FABRICACIÓ DEL PRODUCTE   
(matèria orgànica + material 

sintètic)

DISTRIBUCIÓCONSUM

SEPARACIÓ DELS 
RESIDUS 

REUTILITZACIÓ DELS 
MATERIALS SINTÈTIC I LA 
TORNADA AL MEDI DE LA 

MATÈRIA ORGÀNICA
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 Pèrdues econòmiques i de residus: el model d’economia actual genera una 

gran quantitat de residus. A Europa, el reciclatge de matèria i la recuperació 

d’energia abraça només el 5% del valor original de la matèria primera. La 

acumulació de residus i el no aprofitament d’aquests suposa una despesa 

econòmica molt gran, a més els processos que es duen a terme per al 

reciclatge d’aquests compostos són molt costosos. 

 Riscos en els preus: el sistema lineal actual augmenta l’exposició als riscos, 

sobretot la volatilitat dels preus (variació dels preus) dels recursos. L’augment 

de la volatilitat pot dificultar el creixement econòmic ja que a causa del risc que 

suposa provoca una disminució en la inversió de les empreses i provoca 

incertesa.  

 Risc en l’esgotament de subministres: moltes parts del món posseeixen 

pocs depòsits naturals de recursos no renovables com el petroli o el gas. Això 

els obliga a dependre de les importacions. Un exemple n’és la Unió Europea 

(UE) que importa 6 vegades més matèria i recursos naturals dels que exporta. 

 Deteriorament dels sistemes naturals: el conjunt de conseqüències 

mediambientals negatives relacionades amb el model econòmic lineal és cada 

vegada més gran. Això provoca l’esgotament de les reserves naturals fet que 

afecta negativament a la productivitat de les empreses. Entre els problemes 

mediambientals que el sistema lineal està causant hi trobem: el canvi climàtic, 

la pèrdua de la biodiversitat, l’empobriment del sòl i la contaminació dels 

oceans. 

 Els avenços tecnològics: aquests ens han donat oportunitats que no existien 

anteriorment, i poden crear un gran ventall d’oportunitats per a l’economia 

circular. A més, internet permet l’intercanvi d’informació i de projectes 

empresarials que es basen en una economia circular. 
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2.2 Principis de l’economia circular: 

L’economia circular es basa en 3 principis bàsics:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principi 3: l'energia utilitzada per alimentar aquests cicles ha de ser 
renovable. 

L'energia ha de provenir de fonts naturals renovables reduint la dependència, la 
contaminació i incrementant la resiliència.

Principi 2: la circularitat diferenciada entre components consumibles i 
durables en els productes. 

Els béns consumibles estan fets de matèria orgànica (no tòxics i beneficiosos per al 
medi); els bens durables no són aptes per ser tornats a la biosfera (plàstic, metalls, 

etc.) i estan dissenyats per ser restaurats al final de la seva vida útil.

Principi 1: eliminació dels residus des del disseny. 

Els residus no existeixen, per aquest motiu els productes estan dissenyats per formar 
part del cicle de reutilització i el desmantellament al final de la seva vida útil.
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2.3 Beneficis econòmics de l’economia circular: 

A més a més dels beneficis mediambientals que suposa l’aplicació de l’economia 

circular, és una oportunitat econòmica per a les empreses, de créixer respectant 

sempre els recursos naturals i el medi ambient. 

Els beneficis de la seva aplicació són: 

 Augment de la productivitat dels recursos. 

 Estalvi de costos. 

 Nous models de relació amb proveïdors i clients. 

 Diferenciació de la competència. 

 Afegeix valor a la marca. 

 Dóna accés a nous mercats. 

 Permet sumar-se a la innovació sostenible. 

El tancament del cicle de la vida dels productes, és a dir, convertir l’economia lineal 

actual en una de circular, permet crear nous models de negoci més rendibles des 

del punt de vista econòmic. Per a què sigui possible és necessari que hi hagi una 

innovació no tant sols de material sinó també de productes, processos i 

organització. 

 

2.4  L’economia circular no és tant sols reciclar 

Encara que són termes que es troben relacionats constantment, no tenen el mateix 

significat. 

El reciclatge és un procés en el qual els materials que componen els objectes que 

utilitzem en la nostra vida diària, com paper, vidre, plàstic, etc., una vegada han 

acabat la seva vida útil són transformats en nous materials utilitzables. 

El reciclatge té molts beneficis com la disminució de residus, la reducció de la 

contaminació del aire, la minva de nova matèria primera utilitzada entre d’altres; 

però segueix tenint alguns grans inconvenients, ja que hi ha materials que no poden 

ser reciclats com els envasos de plàstic i la pintura i aquests passaran 

inevitablement a formar part del grup dels residus, a més en nombroses ocasions 

quan un material es reciclat es produeix una pèrdua en el seu valor, aquest fet 

dificulta la creació d’un mercat de productes reciclats. 
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Per tots aquests motius, per a resoldre els problemes mediambientals i de la falta 

de recursos, no és suficient el sistema de reciclatge actual, sinó que cal 

implementar un nou sistema per aconseguir que a més de reciclar els materials per 

allargar la seva vida útil canviï aquests productes des de l’inici fent-los així més 

fàcilment reutilitzables i impedir la pèrdua de valor d’aquests. 

Aquest sistema és la economia circular que és un sistema econòmic que involucra 

tant a la societat com a les empreses i consumidors que consisteix en canviar els 

conceptes i la forma en la que es realitzen els processos productius, de manera 

que la major part d’aquests es construeixin a partir de nutrients biològics per a què 

aquests puguin tornar a la natura sense provocar cap dany mediambiental quan 

s’esgoti la seva vida útil, i en els casos en els que no sigui possible utilitzar materials 

biològics, l’objectiu serà facilitar un desacoblament senzill per donar-los una nova 

vida i poder-los reincorporar al cicle de producció i composar a partir d’ells una nova 

peça. Quan cap dels dos cicles sigui possible, llavors es reciclarà de manera 

respectuosa amb el medi ambient. 

 

 

Figura  4. Diferències entre el reciclatge i la economia circular 

Reciclatge 
Economia 

circular
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3. LA BIOECONOMIA 

3.1 Orígens de la bioeconomia 

La bioecononomia és un concepte relativament nou, que apareix per primera 

vegada en els documents de "policy making" dels Estats Units a principis del segle 

XXI. No obstant això, les idees que forment part d'aquest concepte és remunten a 

l'any 70 del segle passat, quan l'economia dels Estats Units es trobava en una 

situació de decadència i la situació mundial era molt complicada per la crisi del 

petroli del 1973. Davant aquest problema, Europa i alguns dels països emergents 

van donar lloc a un debat sobre el futur de l'economia mundial i com es podia 

recuperar aquest creixement. En aquestes, es va donar força importància al fet que 

el creixement econòmic basat en l'explotació sense límit dels recursos naturals no 

renovables com el petroli, el gas, etc. no era sostenible a llarg termini i que posava 

en perill a l'equilibri del planeta i a tots els seus ecosistemes. 

Actualment aquestes idees està prenent molta importància en els darrers anys, no 

tan sols per la comunitat científica sinó també en l'àmbit econòmic. 

Pel fet de ser un terme relativament nou i utilitzats en diferents àmbits podem trobar 

diferents definicions que tot i diferenciar-se en determinats trets s'acaben unificant 

en una de sola. 

 

3.2 Què és la bioeocnomia? 

 La Unió Europea: 

La Unió Europea descriu la bioeconomia com ciència que engloba la producció de 

recursos biològics renovables i la conversió d'aquest en aliments, pinsos, productes 

biològics i bioenergia. Aquesta pràctica s'implementa en l'agricultura, la silvicultura, 

la pesca, l'alimentació, les indústries químiques, biotecnològiques, i energètiques 

així com en la producció de paper i cel·lulosa. 

 L’estat espanyol: 

L'estat espanyol defineix la bioeconomia com el conjunt d'activitats econòmiques 

que obtenen productes i serveis generant sempre un valor econòmic i que utilitzen 

com a elements fonamentals els recursos biològics, de manera eficient i sostenible. 

El seu objectiu és la producció i la comercialització d'aliments així com productes 
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forestals, bioproductes i bioenergia de matèria orgànica no destinada al consum 

humà o animal i que comporten processos respectuosos amb el medi ambient i amb 

el desenvolupament dels entorns rurals. 

 Generalitat de Catalunya  

Segons aquesta la bioeconomia es basa en millorar els resultats econòmics de les 

empreses, aprofitant els recursos al màxim i reduint la generació de residus al 

mínim, amb un impacte ambiental i social positiu. 

Aquest nou model d'economia té en compte que els recursos naturals són finits i 

que s'han de reaprofitar el major temps possible. Es tracta de crear nou valor 

econòmic als recursos incorporats als productes (materials, aigua i energia) quan 

arriben a la fi del seu ús. 

Per tant, després d'analitzar les diferents maneres que podem trobar d'entendre el 

concepte de bioeconomia podem unificar-les i definir la bioeconomia com: 

“Nou enfocament del sistema econòmic actual que consisteix en la 

reutilització de matèria orgànica per tal de fer nous productes, és a dir, 

bioproductes, mitjançant procediments químics, físics i/o biològics de forma 

mediambientalment sostenible.” 

 

3.3 Sectors de la bioeconomia 

L'aplicació de la bioeconomia es pot estendre en diferents sectors (agrícola, 

forestal, pesquer, industrial bioquímic i bioenergètic) en cadascun dels quals és 

important la seva aplicació per poder fer aquests sectors més sostenibles mitjançant 

l'elaboració d'un pla específic per a cadascun d'aquests. 

1. Agricultura 

El sector agrari i la producció d'aliments (Figura 5) són uns contribuents 

importants a problemes com el canvi climàtic i són dramàticament afectats per 

la inestabilitat climàtica. L'agricultura i la producció d'aliments representen un 

40% de la demanda total d'energia industrial mundial. Es preveu que les 

emissions de gasos contaminants com l'òxid nitrós i metà procedents de 

l'agricultura augmentin un 50% les seves emissions, ja que es preveu que 

augmenti la demanda de carn i biomassa per a ús industrial i energètic. 
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Per aquest motiu és molt important que aquest sector es converteixi en un 

sector bio-sostenible de manera que millori la sostenibilitat dels sòls, es 

redueixin les emissions de gasos d'efecte hivernacle produïdes per les 

activitats agrícoles, es millori el contingut de carboni en els sòls, es faci un ús 

sostenible dels nutrients i plaguicides, i un ús optimitzat de l'energia, l'aigua i 

els recursos genètics. 

Per aconseguir aquests reptes serà necessari: 

 Innovar, aprofitant el coneixement científic, per adequar els models de 

producció a varietats vegetals i animals resistents a plagues, malalties i 

a sistemes productius sostenibles ambientalment. 

 Incorporar nous sistemes de conservació i transformació fent que els 

productes tinguin una vida útil més llarga. 

 Crear noves estratègies organitzatives i logístiques per millorar 

l'eficiència i reduir els rebuigs dels aliments. 

L'aplicació de la bioeconomia en el sector agrari no tan sols proporcionaria un 

avantatge pel medi ambient sinó que també pel sector econòmic. A Europa 

l'aplicació de la bioeconomia en aquest sector ha tingut, en el 2009, una 

facturació de 381 bilions d'euros i una ocupació de 120 milers de llocs de 

treball. 

 

Figura  5. Sector agrari 

 

2. Sector forestal: 

El sector forestal (Figura 6) té un paper molt important en la conservació del 

cicle del carboni i en la lluita contra el canvi climàtic. La demanda de fusta i la 

utilització de la biomassa forestal com a font d'energia són els principals motius 

pels quals és totalment necessari augmentar la producció d'aquest sector així 
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com la sostenibilitat, de manera que cada vegada més residus puguin ser 

aprofitats i es pugui reduir les emissions de carboni a l'atmosfera. Per 

aconseguir-ho es necessari: 

 Aplicar un enfocament que contribueixi a mantenir la biodiversitat i el 

seu propi equilibri. 

 Investigar ja que aplicant tècniques genètiques i la genòmica així com 

la tecnologia es podria allargar la vida útil dels productes de fusta 

tradicionals o bé mitjançant la combinació de fusta amb un altre tipus de 

compost. 

Els beneficis econòmics en aquest sector també juguen un paper molt 

important. L'aplicació de la bioeconomia en el sector forestal en l'any 2009 

va produir a Europa una facturació de 269 bilions d'euros i va generar una 

ocupació de 300 milers de llocs de treball. 

 

Figura  6. Sector forestal 

 

3. Sector pesquer 

Els mars i oceans (Figura 7) són una font fonamental de recursos en 

l'economia europea i conjunt de la pressió humana i natural (el canvi climàtic) 

que reben fan que aquests estiguin canviant ràpidament, fet que pot tenir una 

repercussió en la salut humana, en el nostre benestar i en la biodiversitat 

marina. 
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Aquest sector és considerat com el "pilar marí" de la bioeconomia. Per millorar 

l'explotació en aquest sector es necessita: 

 Una millora en els coneixements de biologia i dels ecosistemes marins, 

establint mètodes de gestió sostenible per a l'obtenció de bioproductes 

marins. 

 Augmentar la investigació amb l’objectiu trobar una manera d'explotar els 

oceans de manera sostenible disminuint l'efecte del canvi climàtic i 

l'impacte humà en aquests. 

Com en els altres sectors l'aplicació de la bioeconomia en el sector pesquer no 

només produiria beneficis mediambientals i de producció sinó que també en 

tindria d'econòmics. En l'any 2009 la bioeconomia pesquera va produir una 

facturació de 32 bilions d'euros i una ocupació de 500.000 llocs de treball 

 

Figura  7. Sector pesquer 

 

4. Industria bioquímica 

La indústria bioquímica (Figura 8) juga un paper molt important en l'economia 

europea. I amb l'aplicació de la bioeconomia en aquest àmbit podríem 

aconseguir un augment en la utilització de recursos renovables. 

Per aconseguir-ho és necessari: 

 Dur a terme processos com la fermentació de la matèria orgànica o 

processos basats en l'ús de biocatalitzadors, que ens permetran obtenir un 

gran nombre de bioderivats així com: del plàstic, fibres, detergents, pintures, 

cosmètics, etc. 
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Els beneficis econòmics derivats de l'aplicació de la bioeconomia en aquest 

sector són molt amplis. L'any 2009 a Europa va facturar entorn de 50 bilions 

d'euros i es van crear aproximadament 150.000 llocs de treball. 

 

Figura  8. Sector químic 

 

5. Bioenergia 

En el sector energètic (Figura 9) també es necessita: 

 Avençar tant en el coneixement com en la comercialització de noves rutes 

de síntesi de biocombustibles amb tecnologies termoquímiques i 

bioquímiques. Aquestes tècniques es basarien en la utilització de residus, 

subproductes o biomassa algal. Aquestes innovacions no només 

permetrien millorar la sostenibilitat en aquesta àrea sinó que també ens 

permetrien millorar l'eficiència en l'obtenció de combustible per al 

transport, electricitat, etc. 

 

Figura  9. Sector energètic 
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3.4 Valorització de residus 

En la societat actual hi ha una elevadíssima generació de residus sòlids, a la Unió 

Europea  s'han generat, aproximadament, 2.515 milions de tones a l'any (dades de 

l'any 2012) 

Per aquest motiu la unió europea va establir un ordre de prioritats en la legislació i 

la política sobre la prevenció i la gestió dels residus com mostra la Figura 10.

 

Figura  10. Ordre de prioritats en la legislació i la política sobre la prevenció i la gestió de residus 

 

Però de tots aquests residus generats que no poden reutilitzar-se només es poden 

recuperar mitjançant processos de reciclatge senzills un 40% aproximadament, la 

resta, un 60% de residus no poden ser separats fàcilment o la seva recuperació és 

més complexa. Aquests residus que no són aptes per al reciclatge es portarien a 

un abocador controlat. Per evitar aquesta acumulació i malbaratament de residus 

es va buscar la forma de gestionar-los amb l'objectiu d'intentar obtenir un benefici 

de tots ells, això és el que anomenem valorització de residus. 

La valorització de residus és definida per la llei 10/1998 com: 

“Tot procediment que permeti l'aprofitament de recursos continguts en els 

residus sense posar en perill la salut humana i sense utilitzar mètodes que 

puguin causar perjudicis al medi ambient.” 

D'aquesta manera, lluny de considerar-se una molèstia, en el procés d'eliminació 

aquests residus adquireixen un valor, ja que es poden aprofitar com a matèria 

primera o per generar energia. 

 

 

 

 

PRENVENCIÓ
PREPARACIÓ 

PER A LA 
REUTILITZACIÓ

RECICLATGE VALORITZACIÓ ELIMINACIÓ
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Hi ha dos tipus de valorització: 

1. Valorització material: consisteix en la utilització del residu com a matèria 

primera per a un altre procés. Els materials que es poden valoritzar són els 

envasos lleugers, el paper i el cartró, el vidre i la matèria orgànica. 

2. Valorització energètica: consisteix en generar energia a partir de la utilització 

de residus com, per exemple, mitjançant la seva incineració. D'aquesta manera 

estaríem obtenint energia renovable a la vegada que es soluciona un problema 

mediambiental. 

Existeixen diferents tecnologies per a la valorització energètica que es 

poden classificar en processos biològics (residus amb una fracció 

biodegradable important) i processos tèrmics. Algunes de les tècniques 

utilitzades en la valorització energètica són: 

 Aprofitament del gas de l'abocador. 

 Biometanització: transformació de la fracció biodegradable dels 

residus en biogàs el qual mitjançant diferents mètodes podrà acabar 

sent utilitzat per produir energia elèctrica. 

 Piròlisis: procés tèrmic que consisteix en la transformació de la 

matèria orgànica en altres compostos més fàcils de tractar. Aquest 

procés és du a terme a temperatures molt elevades i sense aire. 

 Gasificació: procés tèrmic en el qual és du a terme una combustió 

parcial de la matèria amb defecte d'oxigen. En aquest procés es 

produeix un gas combustible que es pot utilitzar per a la producció 

d'energia elèctrica i es pot transformar en un carburant líquid entre 

d'altres. 

 Incineració: procés tèrmic en el qual es produeix una combustió total 

dels residus que s'acaben convertint en diòxid de carboni i aigua. 

 

La imatge de la figura 11 ens mostra quin va ser el tractament que es va dur a terme 

en els residus de la Unió Europea, Suïssa, Noruega i Islàndia l’any 2014. 
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Figura  11. Gestió de residus a Europa (en verd s’indica els residus que van ser reciclats, en groc 
els que van ser incinerats i en vermell els que van ser acumulats en un abocador) 

 

3.4.1 Les biorrefineries: una eina per a la valorització 

Les biorrefineries són instal·lacions on a través de diversos processos sostenibles 

es transforma la matèria primera, és a dir, la biomassa, en bioenergia com 

electricitat i biocombustibles i en una extensa gama de bioproductes, així com 

productes químics, pinsos, aliments, etc.  

Per aconseguir la producció de productes a partir d’aquesta matèria primera les 

refineries utilitzen diferents processos que poden ser: físics, químics, termo-químics 

o biotecnològics. 

De manera general es podria dir que els processos de les biorrefineries tenen els 

següents passos (Figura 12): 

1. Condicionament i preparació de la biomassa 

2.  Separació dels components de la biomassa (processos primaris) 

3. Conversió i processat de la biomassa 
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Figura  12. Cadenes de valor d’origen biològic en una biorrefineria. Imatge extreta de 
http://biconsortium.eu/about/our-vision. En verd s’indiquen els passos duts a terme en les 

biorefineries 

 

Hi ha diferents tipus de biorefineries segons el tipus de matèria primera amb la qual 

es treballa i el tipus de processos que es duen a terme. Existeixen 4 tipus de 

biorefineries: 

 Biorefineries de cultiu sencer: es basen en la molta seca o humida de 

biomassa, principalment de grans de blat de moro, blat i sègol. Alguns dels 

productes que en resulten són: etanol, mentol, sorbitol, glucosamina, midó, 

bioplàstics, adhesius, etc. 

 Biorefineries d’Input lignocel·lulòsics: es basen en el fraccionament de 

matèries primeres riques en cel·lulosa, hemicel·lulosa i lignina. Es duen a 

terme processos amb l’objectiu d’obtenir compostos químics, biomaterials, 

biocombustible i energia. 

 Biorefineries verdes: utilitzen com a matèria primera la biomassa humida que 

prové de pastures i altres cultius com el trèvol, alfals, etc., aquesta biomassa 

té un alt contingut en fibres i nutrients. 

 Biorefineries de plataforma syngas: compostes de dues plataformes. La 

primera és una plataforma on es realitzen processos de gasificació de recursos 

renovables i sostenibles, com ara biomassa i residus domèstics i agrícoles. I 

http://biconsortium.eu/about/our-vision
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la segona plataforma denominada syngas (sigles que provenen de l’anglès 

syn(thesis) i gas) que utilitza el gas sintètic, procedent de la primera plataforma, 

en els seus processos. En aquest tipus de biorefineries es produeixen energia 

i combustible. 

 

3.5 Estratègia de la bioeconomia 

Com descriu l'estratègia espanyola per a la implantació de la bioeconomia a 

Espanya "Horizonte 2030" la bioeconomia s'ha de basar en 3 pilars fonamentals 

(societat, ciència i economia) els quals s'han de combinar per aconseguir un 

sistema econòmic basat en la sostenibilitat del medi ambient (Figura 13). 

1. Societat: Aquest grup l'integra els consumidors, els quals tenen un paper 

fonamental per aconseguir l'objectiu, aquests han de valorar i interessar-se 

pels productes i les empreses biosostenibles; els mitjans de comunicació, el 

paper de les quals es basa en la promoció del projecte i finalment les 

administracions i els col·lectius socials, econòmics i ambientals tenen el paper 

més rellevant, ja que han d'actuar com a promotors i facilitadors. 

2. Ciència: Aquest pilar el formen els científics i investigadors de les universitats, 

organismes públics d'investigació, centres tecnològics i empreses. El paper de 

tots ells és la recerca de mètodes químics i biològics per aconseguir 

bioproductes i una economia sostenible. 

3. Economia: A través d'empreses dels sectors productius que formen part de 

l'àmbit de l'activitat. Aquestes empreses han de basar la seva activitat en una 

estructura biosostenible que ha d'anar dirigida a allargar la vida útil dels 

productes i la seva reutilització. 
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Figura  13. Triangle de la estratègia espanyola de la bioeconomia: ciència-economia-societat 

 

3.6 Exemples d’empreses bioeconòmiques 

3.6.1 Ecoalf 

Ecoalf (Figura 14) és una empresa Espanyola creada per Javier Goyeneche l’any 

2009 amb l’objectiu de fabricar la primera generació de productes realitzats amb 

materials reciclats de la mateixa qualitat, disseny i propietats que els millors 

productes no reciclats. I així reduir l’ús excessiu de recursos naturals i evitar el seu 

impacte nociu en el medi ambient. 

 

Figura  14. Logotip de la empresa Ecoalf amb el seu eslògan: "per què no hi ha un planeta B" 

SOCIETAT

CIÈNCIA

Estratègia de 
la 

bioeconomia

ECONOMIA
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Aqueta empresa produeix roba, abrics, samarretes, dessuadores i complements 

tant d’home com de dona, a partir de:  

- Ampolles de plàstic: les ampolles de plàstic es recullen i passen a una sèrie de 

passos de neteja i trituració per obtenir flocs de plàstic que després es 

converteixen en polímers de polièster que seran manipulats per obtenir fil 

reciclat que s’utilitzarà per produir corretges, etiquetes, teixits, cordons, etc. 

- Cotó: només utilitza cotó reciclat 

- Xarxes de pesca 

- Pneumàtics  

- Café postconsum  

- Llana reciclada 

El principal projecte d’aquesta empresa rep el nom de “UPCYCLING THE 

OCEANS” i va començar extraient brossa del fons marí en el 2012 amb la 

col·laboració dels pescadors de Llevant. Aquest projecte que té diferents fases, té 

l’objectiu de no tant sols netejar els oceans sinó de també demostrar que gran part 

dels residus obtinguts es poden convertir en matèria primera d’alta qualitat. Aquest 

projecte s’està elaborant tant a Espanya com a Tailàndia. 

 A Espanya: el projecte va néixer en el any 2015 i durant el primer any es van 

recuperar més de 180 tones de residus amb la col·laboració de més de 450 

vaixells pesquers en el mediterrani. Cada dia els pescadors (Figura 15) 

dipositen la brossa recollida durant la pesca en uns contenidors instal·lats en 

els ports, aquesta brossa es enviada a la planta de reciclatge on es transforma 

en fil i altres materials d’alta qualitat. 

 

Figura  15. Pescadors espanyols que col·laboren amb el projecte de Ecoalf. Imatge extreta de 
https://ecoalf.com/es/upcycling-the-oceans/espana/ 

https://ecoalf.com/es/upcycling-the-oceans/espana/
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 A Tailàndia: aquest projecte va començar l’any 2016 amb l’objectiu de replicar 

el projecte que s’estava duent a terme a Espanya, en el primer any es van 

recollir més de 80.000 tones de brossa. La durada d’aquest projecte és d’un 

mínim de 3 anys i es pretén no sols recollir brossa a través de pescadors 

(Figura 16) i associacions de neteja de platges sinó que també conscienciar 

als turistes de la gravetat del problema. S’està duent a terme múltiples accions 

per establir un sistema d’economia circular local en la que el residu marí en 

converteixi en teixit, fil o polímer. 

 

Figura  16. Pescador tailandès participant en el projecte de "upcycling the oceans" dirigit per 
Ecoalf. Imatge extreta de https://ecoalf.com/es/upcycling-the-oceans/tailandia/ 

 

3.6.2 Miniwiz  

Aquesta empresa amb seu a Taiwan és una companyia d’enginyeria, manufactura 

i disseny que converteix els residus en materials de construcció. Entre els seus 

clients podem trobar a Nike que ja ha utilitzat els seus materials per a crear l’interior 

de les seves botigues en set ciutats. 

 

Figura  17. Logotip de l'empresa Miniwiz 

 

Miniwiz (Figura 17) és una empresa que va ser fundada l’any 2005 per un arquitecte 

i un grup d’enginyers amb el propòsit d’aproximar els conceptes de sostenibilitat, 

reciclatge i ecologia per conscienciar a la societat de la falta de matèries primeres. 

https://ecoalf.com/es/upcycling-the-oceans/tailandia/
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Actualment aquesta empresa està enfocada a convertir els residus post-consum en 

materials d’alt rendiment per a què pugin tornar a ser utilitzats i així aconseguir un 

sistema econòmic circular. 

Miniwiz és una empresa que innova, desenvolupa i executa projectes per a 

marques, negocis, institucions i governs. Ente els seus projectes podem destacar 

els: 

 Arquitectònics 

 Creació de materials 

 Creació de motlles 

 Disseny d’interiors 

 Mobles 

 

3.6.3 Sustainer homes  

Aquesta companyia holandesa fabrica cases mòbils de fusta (Figura 18) totalment 

desconnectades de les xarxes i serveis a partir de materials reciclables i 

reutilitzables. La calefacció i la electricitat provenen de fonts totalment renovables 

així com panells solars i l’única font d’aigua és l’aigua recollida de la pluja. Aquest 

sistema produeix que les emissions en tot el cicle de vida de la casa siguin un 4% 

de les que serien en una casa tradicional, a més, sense haver de renunciar a cap 

tipus de luxe. 

El preu d’aquestes cases varien segons els metres quadrats, la quantitat de vidre, 

etc. però el seu preu és d’aproximadament 1.500 €/m2. 

 

Figura  18. Casa totalment sostenible creada per l'empresa “sustainer homes” 
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3.6.4 Zicla 

Zicla (Figura 19) és una empresa espanyola que va néixer el 2005 i que treballa per 

convertir els residus que generen les ciutats i les seves activitats en nous materials 

per a les pròpies ciutats. Dissenyen i desenvolupen projectes per a què els residus 

valoritzats no acabin formant part dels residus sinó que es converteixin en nous 

productes i allargar la seva vida útil. 

 

Figura  19. Logotip de la empresa Zicla 

 

Els seus projectes segueixen els principis de l’economia circular basats en la 

reutilització, la reparació, la refabricació i el reciclatge dels materials i productes ja 

existents. 

L’acció de Zicla es divideix en dos grans projectes: 

 “Proyectos para crear oportunidades sostenibles”: projecte que consisteix en 

fer un diagnòstic tècnic i econòmic del potencial de valorització dels residus i a 

dissenyar els processos de transformació d’ aquests materials o bé identificar 

les seves oportunitats industrials i de negocis. 

 “Productos reciclados para ciudades amables”: projecte que es centra en 

l’elaboració de solucions per als problemes de trànsit en les ciutats. Aquestes 

solucions estan bassades principalment en una economia circular i en 

l’aprofitament dels residus que aquestes mateixes ciutats generen. A la figura 

20 es mostra el sistema de separació del carril bici creat a partir de plàstics 

totalment reciclats que comercialitza l’empresa Zicla. 

Amb aquests projectes Zicla ha aconseguit consumir aproximadament 1500 tones 

de residus procedents del post-consum i de processos industrials. A més, ha 

aconseguit evitar més de 2.000 tones de diòxid de carboni a l’atmosfera. 

Els seus productes ja estan presents en diverses ciutats com Londres, Houston, 

Santiago de Xile, Estambul, Madrid o Barcelona. 
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Figura  20. Sistema de separació del carril bici creat per la empresa Zicla amb plàstics totalment 

reciclats 

 

3.7 La bioeconomia en el món 

 

Figura  21. Mapa extret de http://www.bio-step.eu/background/bioeconomy-strategies/ el qual ens 
mostra la participació dels diferents països del món en la bioeconomia 

 

Com podem observar en la figura 21 molts països estan creant estratègies 

bioeconòmiques amb l’objectiu de crear un món més sostenible i aprofitar els 

beneficis econòmics d’aquest projecte. 

http://www.bio-step.eu/background/bioeconomy-strategies/
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Algunes de les estratègies per a la implantació de la bioeconomia al voltant del món 

són: 

 Europa: 

- Unió europea (2012): Innovating for Sustainable Growth A Bioeconomy 

for Europe. 

- Austria (2013): Positionspapier Bioökonomie. 

- Belgica (2013) Bioeconomy in Flanders. 

- Dinamarca (2012): The Copenhagen Declaration for a Bioeconomy in 

Action. 

- Finlàndia (2014): The Finnisch Bioeconomy Strategy. 

- França (2014): The new Face of the Industry. 

- Alemanya (2013): Nationale Politikstrategie Bioökonomie 

- Irlanda (2012): Delivering our Green Potential. 

- Països Baixos(2013): Groene Groei – Van Biomassa naar business. 

- Noruega (2012): Research Programme on Sustainable Innovation in 

Food and Bio-based Industries. 

- Espanya (2015): Horizonte 2030. 

 Àmerica: 

- Brasil (2007): Biotechnology Strategy. 

- Canada (2013): Growing Forward 2 (biomass). 

- Mèxic (2009): Inter-Agency Biofuel Stratey. 

- Uruguai (2012): Plan Sectorial de Biotechnología 2011-2020. 

- USA (2014): Farm Bill. 

 Àsia: 

- Austràlia (2012): Bioenergy – Strategic Plan 2012–2015. 

- Xina (2012): Bioindustry Development Plan“, 12th Five-year Plan (2011-

2015) on Agricultural Science and Technology Development. 

- Índia (2014): Biotechnology Strategy II. 

- Japó (2012): Biomass Industrialization Strategy. 

- Malàcia (2013): National Biomass Strategy (2nd version) Strategy. 

- Nova Zelanda (2013): Biological Industries Research Fund – Sector 

Investment Plan. 
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- Rússia (2011): Bioindustry and Bioresources - BioTech2030. 

- Corea del Sud (2012): Strategy for promotion of industrial 

biotechology. 

- Tailàndia (2003): National Biotechnology Policy Framework (2012-

2021). 

- Filipines (2013): National Biofuels Plan (NBP 2013-2030)  

 Àfrica: 

- Ghana (2014): Bioenergy Strategy. 

- Kenya (2008): Strategy for Developing the Bio-Diesel Industry in Kenya 

(2008-2012). 

- Mali (2009): Biofuel Strategy (Strategie Nationale de Développement 

des Biocarburants en Mali). 

- Mauritius (2013): Ocean Economy. 

- Moçambic (2009): National Biofuel Policy and Strategy. 

- Sud Àfrica (2014): The Bio-economy Strategy. 
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II. PART PRÀCTICA 
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PRÀCTICA DE LABORATORI:  

 

“Valorització de residus de restes d’animals per a 

l’obtenció de peptones” 

 

1. Introducció 

Com ja hem vist anteriorment la bioeconomia té una gran quantitat d'aplicacions 

en el món empresarial, per aquest motiu la part pràctica consisteix en un exemple 

d'aplicació de la bioeconomia en la indústria. 

La part experimental consisteix a obtenir un producte funcional a partir d'un 

residu generat per l'empresa Subproductos Cárnicos Echevarria y Asociados, el 

qual està constituït per restes d'animals que no poden ser utilitzats ni per a 

l'alimentació humana ni per l’animal. 

Aquest producte funcional són medis de cultiu preparats a partir de peptones, ja 

que aquestes són una excel·lent font natural d’aminoàcids, pèptids i proteïnes. 

Les peptones són una barreja de cadenes polipeptídiques i aminoàcids, soluble 

en aigua i formades a partir de la hidròlisi parcial de proteïnes. 

 

2. Objectius  

El principal objectiu d'aquesta investigació és, com ja hem dit anteriorment, 

l'obtenció de peptones a partir dels residus de restes d’animals i l’obtenció d’un 

producte funcional que pugui ser comercialitzat per allargar la seva vida útil, tot 

intentant que el procediment sigui el més eficaç i econòmic possible de manera 

que l'empresa pugui obtenir un benefici a partir d’aquest procediment. 

Per assolir aquest objectiu, els objectius específics són: 
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1. Caracterització la mostra: determinar la composició de la mostra mitjançant 

3 anàlisis: 

 Determinació del contingut en aigua 

 Determinació del percentatge en cendres 

 Determinació del percentatge en greix 

 Determinació del percentatge en proteïna 

 

2. Preparació de la mostra per al procés: tamisar la mostra per separar la part 

que conté més lípids (mostra B) de la que en conté menys (mostra A), amb 

l’objectiu de treballar amb la més homogènia. 

3. Caracterització de la mostra A i B: caracterització de les fraccions A i B a 

partir dels mateixos anàlisis de l’objectiu específic 1. 

4. Preparació de la mostra A: preparar la mostra A per a poder crear a partir 

d’aquesta un producte funcional. 

 Separació en tres fases 

 Liofilització 

 Determinació del contingut en aminoàcids 

5. Obtenció de les peptones: hidrolitzar la mostra A per a obtenir peptones. 

6. Creació del producte funcional: a partir de les peptones obtingudes en 

l’objectiu específic anterior, es pretén preparar medis de cultius per a cultivar 

microorganismes i així assolir el nostre objectiu principal, es a dir, l’obtenció 

d’un producte funcional a partir d’un residu animal. 

7. Sembra i cultiu dels fongs: una vegada sintetitzats els medis de cultiu es 

sembren determinats fongs per a veure’n la seva eficàcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PART PRÀCTICA 
 

33 

3. Disseny experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  22. Esquema que mostra el disseny experimental seguit en la pràctica al laboratori 

D
IS

SE
N

Y 
EX

P
ER

IM
EN

TA
L

CARACTERITZACIÓ DE LES 
MOSTRES

DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT 
EN AIGUA

DETERMINACIÓ DEL 
PERCENTATGE EN CENDRA

DETERMINACIÓ 
DELPERCENTATGE EN GREIX

DETERMINACIÓ DEL 
PERCENTATGE EN PROTEÍNA

PREPARACIÓ DE LES MOSTRES

SEPARACIÓ EN DOS TIPUS DE 
MOSTRA

MOSTRA A (FRACCIÓ MENYS 
LIPÍDICA)

MOSTRA B (FRACCIÓ MÉS 
LIPÍDICA)

CARACTERITZACIÓ DE LES 
MOSTRES A I B

TREBALL AMB LA MOSTRA A

SEPARACIÓ EN TRES FASES I 
EXTRACCIÓ DEL GREIX

LIOFILITZACIÓ

DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT 
EN AMINOÀCIDS DE LA  FRACCIÓ 

MENYS GREIXOSA 

OBTENCIÓ DE LES PEPTONES A 
PARTIR DE LA MOSTRA A

HIDRÒLISI DE LES PROTEÏNES

DETERMINACIÓ DEL GRAU 
D'HIDRÒLISI

DETERMINACIÓ DE LA 
CONCENTRACIÓ DE PROTEÏNA: 

MÉTODE DE BRADFORD

ELECTROFORESIS

ELABORACIÓ D'UN PRODUCTE 
FUNCIONAL

DETERMINACIÓ DEL 
PERCENTATGE EN NITROGEN

CREACIÓ DELS MEDIS DE CULTIU

SEMBRA I CULTIU DE FONGS



PART PRÀCTICA 
 

34 

4. Materials i reactius 

Taula 1. Materials i reactius utilitzats en la pràctica de laboratori 

MÈTODE MATERIALS REACTIUS 

DETERMINACIÓ 

CONTINGUT D’AIGUA 

 Càpsula de Petri 

 Estufa (JP Selecta) 

 Dessecador 

 Balança (Ohaus) 

 

DETERMINACIÓ 

PERCENTATGE EN 

CENDRES 

 Càpsula 

 Mufla 

 Dessecador 

 

DETERMINACIÓ DEL 

PERCENTATGE EN 

GREIX. MÈTODE DE 

SOXHLET 

 Equip d’extracció (JP 

Selecta Det-Gas) 

 Estufa (Memmert) 

 Hexà 

 Pedra tosca 

SEPARACIÓ DE LA 

MOSTRA EN 3 FASES 

 Flascons 

 Estufa 

 Centrífuga 

 Refrigerador 

 Aigua desionitzada 

LIOFILITZACIÓ  Liofoilitzador (Telstar 

Lyoquest) 

 Nitrogen líquid 

DETERMINACIÓ DEL 

CONTINGUT EN 

AMINOÀCIDS 

 Agitador (JP Selecta) 

 Centrífuga 

 “Waters ACQUITY 
UPLC System” 

 Membrana de niló 

 HCl 6M 

 Patrons d’aminoàcids 
Àcid aspàrtic (Asp) 
Àcid glutàmic (Glu) 
Alanina (Ala) 
Arginina (Arg) 
Cistina (Cys) 
Fenilalanina (Phe) 
Glicina (Gly) 
Hidroxiprolina (HPro) 
Histidina (His) 
Isoleucina (Ile) 
Leucina (Leu) 
Lisina (Lys) 
Metionina (Met) 
Prolina (Pro) 
Serina (Ser) 
Tirosina (Tyr) 
Treonina (Thr) 
Valina (Val) 

 Acetonitril 

 Aigua  

 Àcid fòrmic 

 Formiat amònic 
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HIDRÒLISI DE LES 

PROTEÏNES 

 Ampolles de vidre 250 

mL  

 Imant 

 Incubador (Labnet) 

 pH-metre 

 Enzim X 

 NaOH 

 Na2HPO4 

 NaH2PO4 

 Aigua desionitzada 

GRAU D’HIDRÒLISI  Espectrofotòmetre 

(Lambda XLS Perkin 

Elmer) 

 Micropipetes 

 Cubetes 1,5 ml 

 Vas de precipitats 

 Puntes descartables 

 OPA (C6H4(CHO)2) 

 Serina (C3H7NO3) 

 Aigua desionitzada 

DETERMINACIÓ DEL 

PERCENTATGE EN 

PROTEÏNES: MÈTODE 

DE BRADFORD 

 Micropipetes 

 Espectrofotòmetre  

 Cubetes 1,5 ml 

 Vas de precipitats 

 Puntes descartables 

 Reactiu de Bradford 

(Blau de Coomassie, 

EtOH, H2O, H3PO4) 

 Solució BSA 

ELECTROFORESI  Suports electroforesis i 

complements (Bio-Rad 

mini protean) 

 Micropipetes 

 Vas de precipitats 

 Puntes descartables 

 Generador d’electricitat 

(Power pac 300 Bio-

Rad)  

 Agitador (Ovan) 

 Centrífuga (VWR 

microstar) 

 Vortex (Genie 2) 

 Thermomixer 

(Thermomixer C, 

Eppendorf) 

 Aigua desionitzada 

 Acrilamida 

 Dissolució buffer Tris 

 APS (Persfulfat 

d’amoni) 

 TEMED 

 Isopropà 

 β-Mercaptoetanol 

 LB (loading buffer) 

 Glicerol 

 Blau de bromofenol 

 Àcid acètic  

 Metanol (MeOH) 

 SDS 

 Marcador de pes 

molecular 

 Blau de Coomassie 
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ELABORACIÓ DELS 

MEDIS DE CULTIU 

 Càpsula de Petri 

 Flascons de vidre 

 Autoclau (Selecta 

Autester ST) 

 Balança 

 Extracte de malta 

 Peptones 

 Agar 

 Glucosa 

 H2O 

SEMBRA I CULTIU DE 

FONGS 

 Càpsula de Petri 

 Incubador (Nahita 

Shaking Incubator) 

 Nansa microbiològica  
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5. Mètodes 

5.1 Caracterització inicial de la mostra 

Caracterització de la mostra tal com arriba de l’empresa (Figura 23): aquesta 

mostra rep el nom de mescla o grup C. 

 

Figura  23. Mostra tal com arriba de l'empresa anomenada mescla o grup C 

 

5.1.1 Determinació del contingut en aigua: 

Principi: 

Aquest procediment es basa en la evaporació que es un procés físic que 

consisteix en el pas lent i gradual de l’estat líquid en aquest cas de l’aigua a estat 

gasos. A diferència de l’ebullició, l’evaporació es dur a terme a qualsevol 

temperatura. 

Procés:  

Aquest procediment ens permetrà conèixer la quantitat d'aigua que hi ha a la 

mostra, per aquest motiu podem dir que és una anàlisi quantitativa. 

El primer pas que s'ha de dur a terme és l'homogeneïtzació de la mostra. 

El següent pas consisteix a adquirir 3 càpsules de Petri i introduir aquestes en 

una estufa a 100ºC durant 1-2 h i després es posen en un dessecador (el qual 

serveix per refredar i impedeix l'adquisició d'humitat de les càpsules) durant 30 

min i són pesades. 
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Es pesen 10 g de mostra a cada càpsula de petri. Es deixen assecar en una 

estufa a 100ºC durant 2-3 h i després es posen en un dessecador (Figura 24) 

durant 30 min i es pesen amb una balança (Figura 25). 

El procediment es repeteix fins que el pes és constant. Només pot haver-hi un 

màxim de 5 mg de diferència entre les mostres. 

Fórmules: 

Equació utilitzada per a calcular el percentatge d’humitat a la mostra: 

 %𝐻2𝑂 = (𝑊2 − 𝑊3) ×
100

(𝑊2−𝑊1)
 

W1: Pes de la càpsula de Petri 

W2: Pes de la càpsula de Petri més el pes de la mostra 

W3: Pes final  

 

Figura  24. Dessecador 

 

Figura  25. Balança utilitzada per a pesar les mostres 
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5.1.2 Determinació del percentatge en cendres 

El segon anàlisi és la determinació del percentatge en cendres de la mostra, per 

tal de conèixer el contingut en matèria mineral. 

Principi:  

En quest procediment es va dur a terme un tractament tèrmic anomenat 

incineració. Que consisteix en la combustió complerta de la matèria orgànica fins 

a la seva conversió en cendra. Aquest procés es fa utilitzant una mufla i es un 

tècnica que es fa servir en la eliminació de residus entre d’altres usos. 

Procediment: 

El primer que vam fer va ser assecar les 3 càpsules en una estufa a 100ºC durant 

1-2 h i es deixen refredar en un dessecador durant 30 min i es pesen. 

A continuació s'afegeix 0,5 g de mostra, es fan 3 repeticions de manera que ens 

assegurem que els resultats no són deguts a l'atzar. Les càpsules amb la mostra 

es col·loquen a la mufla (Figura 28), i es va augmentant la temperatura 

gradualment de manera que es comença a 150ºC i arriba als 500ºC en dues 

hores, quan arriba als 500ºC es deixa durant dues hores a aquesta temperatura. 

Finalment, la mostra es posa al dessecador fins a temperatura ambient i es 

pesada. 

Al final d'aquest procediment, quan traiem la mostra de la mufla aquesta és 

completament cendra, ja que les part orgànica ha estat cremada a la mufla. 

Fórmules: 

Equació utilitzada per a determinar el percentatge en cendres: 

% 𝑐𝑒𝑛𝑑𝑟𝑒𝑠 =
𝑀𝑐𝑒𝑛𝑑𝑟𝑒𝑠

𝑀𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎  
× 100 

Les figures 26 i 27 mostren les imatges de les mostres abans i després de passar 

per la mufla, respectivament. 
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Figura  26. Mostres abans de ser posades a la mufla 

 

Figura  27. Mostres després de estar a la mufla (cendres) 

 

Figura  28. Mufla 

 

5.1.3 Determinació del percentatge de greix 

Per determinar el percentatge en greix ho vam fer seguint el mètode Soxhlet. 

Principi: 

La mostra s'extreu amb hexà o èter de petroli. Posteriorment el solvent es 

destil·la i el residu s'asseca i es pesa. 
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És un mètode aplicable a matèries primeres d'origen vegetal excepte les que no 

es poden extreure amb l'èter de petroli sense fer una hidròlisi prèvia (glútens, 

llevats, turtó proteic de soja i patates) 

Mètode aplicable a pinsos i a compostos exceptuant-ne els que tenen llet en pols 

o algun component que és totalment extret per l'èter de petroli sense fer hidròlisi 

prèvia. 

Procediment: 

El primer pas consisteix en la preparació de l'aparell extractor o equip Soxhlet 

(Figura 29) i la col·locació en els didals de cel·lulosa una mica de cotó fluix 

perquè quan caigui el dissolvent a la mostra no esquitxi, a continuació col·loquem 

els didals en els suports adaptadors sempre manipulant-los amb guants. Es pesa 

dins del didal 1 g de mostra, prèviament preparada i homogènia (amb la precisió 

d'1 mg) aquest pes serà el W1. 

 Després col·loquem els didals en l'aparell d'extracció (posició de ebullició), 

pesem els vasos d'alumini posant una pedra tosca i prèviament dessecats a 

l'estufa durant 1h i refredats en un dessecador. Anotem el pes i aquest és el W2. 

El següent pas consisteix en posar 50 mL d'hexà en cada vas d'alumini i 

col·locar-ho a l'aparell, amb la palanca de l'esquerra ajustem les columnes de 

destil·lació sobre els vasos d'alumini assegurant-nos que l'encaix sigui perfecte, 

es posa en marxa la unitat de calefacció i l'aigua de refrigeració. El comandament 

de posició dels didals es posa en posició d’ebullició i les mostres queden 

submergides en el dissolvent en ebullició. Les vàlvules de recuperació del solvent 

han d'estar obertes.  

Al cap de 60 min d'ebullició desplacem el comandament a la posició de ”rinsing”. 

La mostra s'eleva i els didals queden per sobre del nivell del solvent en ebullició. 

En aquesta posició la mostra rep solvent procedent de la condensació el qual 

arrossega el greix residual que encara pot contenir la mostra durant 2 h. Al 

acabada la fase anterior tanquem la vàlvula de recuperació i el dissolvent queda 

retingut per la vàlvula. En uns 5-10 min quasi no queda solvent en els vasos 

d'alumini, en els quals queda dipositat el greix. 
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En esgotar-se el solvent en els vasos d'alumini la temperatura es pot apujar per 

damunt de la temperatura d'ebullició del solvent la qual cosa afavoreix 

l'eliminació de les traces de solvent presents en el greix. 

Finalment obrim el comandament "evaporation" de la unitat de destil·lació girant 

el comandament 90ºC i accionem l'interruptor "air" de la unitat de calefacció. 

L'aire fluirà de dalt cap a baix en les columnes de destil·lació i arrossegarà les 

traces de solvent cap a la part de dalt del condensador a més s’eleva la bateria 

de les columnes de destil·lació accionant la palanca de la banda esquerra de la 

unitat d'extracció. Retirem el suport d'alumini mitjançant el suport múltiple que es 

disposa, posem els vasos en una estufa a 95-100ºC durant uns 30 min per 

obtenir la total dissecació del greix. A continuació, deixem refredar els vasos en 

un dessecador (Figura 30) uns 15-20 min i els pesem. Anotem els pesos W3. 

Fórmules: 

L’equació utilitzada per a calcular el contingut en greix de les mostres és: 

% 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑟𝑒𝑖𝑥 𝑏𝑟𝑢𝑡 =
𝑊3 − 𝑊2

𝑊1
× 100 

 

 

Figura  29. Equip Soxhlet 
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Figura  30. Dessecador 

5.1.4 Determinació del percentatge de proteïna 

Per determinar el percentatge en proteïna dels tres grups de mostra es calcular 

quin és el percentatge d’aigua en cadascuna, quin és el percentatge de cendra i 

quin és el percentatge de greix. El percentatge restant per arribar al 100% serà 

el percentatge de proteïna. 

 

5.2 Preparació i caracterització de les mostres A i B 

5.2.1 Preparació de la mostra 

A consistit en la preparació de les mostres subministrades per l'empresa. 

Aquestes mostres estaven formades per dues parts molt diferents, una part més 

greixosa i l'altra menys greixosa. Per tal de fer l’experiment més eficaç 

primerament es separen aquestes dues parts mitjançant un tamís (Figura 31). 

Principi: 

Tamisar és un mètode físic que serveix per separar dos sòlids format per 

partícules de diferent mida. Consisteix a fer passar una mescla per un tamís de 

manera que les partícules més petites puguin passar pels porus del tamís i les 

més grans quedin retingudes en aquest. 

 

Procediment: 

Aquest procediment consisteix a tamisar la mostra amb un tamís de 2 mm (Figura 

31) per separar la fracció amb un elevat contingut de lípids. 
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La mostra s’asseca uns dies en una estufa a 40-45ºC (Figura 33). Després fem 

passar la mostra per un tamís el qual permetrà fraccionar la mostra deixant 

passar la part que conté menys lípids. Aquest procés es repetirà amb totes les 

mostres secades tenint en compte que el tamís s'ha d'anar rentant molt sovint, 

ja que s'obstrueix molt fàcilment. Cada vegada que aquest s'obstrueix s'ha de 

rentar amb aigua i sabó i assecar-lo detingudament amb paper i després amb un 

assecador. Un cop tenim separades les dues parts de la mostra les posem en 

dues bosses les pesem i les etiquetem com a mostra A (part tamisada) i mostra 

B (part no tamisada). A la figura 32 es mostra la imatge d’aquestes mostres. 

 

 

Figura  31. Tamís de 2 mm emprat en la separació de les diferents fraccions de la mostra 

 

 
 

Mostra A 

 
 

Mostra B 
 

Figura  32. Mostres obtingudes després de tamisar, mostra A la que a passat a través del tamís 
i la mostra B la que es queda sense tamisar 
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Figura  33. Estufa utilitzada per a assecar la mostra abans de tamisar 

 

A partir de les mostres obtingudes anteriorment formem dos grups de mostres: 

 Grup A: format per la part menys greixosa de la mostra una vegada ja 

tamisada. 

 Grup B: format per la part greixosa de la mostra ja tamisada. 

 

5.2.2 Caracterització de les mostres A i B 

A cadascun d'aquest tipus de mostra se li hauran de fer 4 anàlisis: el primer ens 

permet determinar el contingut en aigua de la mostra (veure apartat 5.1.1); el 

segon el contingut en cendres (veure apartat 5.1.2); el tercer el contingut en greix 

(veure apartat 5.1.3) i el quart ens permetrà determinar el contingut en proteïnes 

(veure apartat 5.1.4). 

 

5.3 Preparació de la mostra A 

5.3.1 Separació en 3 fases i extracció de greix 

Aquest procediment es va dur a terme per extreure la part greixosa de la mostra. 

Principi: 

La centrifugació (Figura 34) és un mètode a partir del qual es poden separar sòlid 

de líquids de diferents densitats mitjançant una força giratòria. Aquesta és la 

força centrífuga que es creada per una màquina anomenada centrifuga que 

permet la sedimentació dels sòlids o de les partícules amb major densitat. 
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Els components més densos es desplacen fora de l’eix de rotació mentre que els 

menys densos es desplacen cap aquest eix. 

 

Figura  34. Funcionament de la tècnica de centrifugació 

Procediment: 

El procediment consisteix a preparar 3 recipients amb 80 g de mostra cadascun, 

a continuació es posa en cadascun dels pots 100 mL d'aigua i es posa en una 

estufa a 80ºC, més tard es col·loca en una centrifuga durant 20 min a 7000 rpm, 

en finalitzar els 20 min ho deixem a la nevera fins que se solidifiqui. 

En acabar aquest procediment podem observar 3 fases diferents (Figures 35, 36 

i 37): 

 Fase sòlida: fase que es diposita al fons del recipient, és totalment sòlid i 

de color marró. La seva composició és de proteïnes no solubles, cendres i 

aigua. 

 Interfase: fase que es diposita entre la fase solida i la fase greixosa, té una 

estructura gelatinosa i és d'un color blanquinós. La seva composició és de 

proteïnes solubles. 

 Fase greixosa: fase que es diposita a la part més superficial, de textura 

solida i de color taronja. La seva composició és principalment lípids i aigua. 

Una vegada les 3 fases han quedat ben diferenciades, s'extreu la part greixosa 

que es troba a la superfície (Figura 37). Aquesta part del procediment és dur a 

terme mitjançant una espàtula amb la qual separem amb molta cura aquesta 

capa de les altres dues. Finalment col·loquem la part de la mostra extreta en un 

recipient. 
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Figura  35. Mostra després del procediment 

 

Figura  36. Mosta abans de l’extracció del greix 

 

Figura  37. Mostra després de l’extracció del greix 
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5.3.2 Liofilització 

Aquest procés el vam dur a terme per assecar les mostres. 

Principi: 

La liofilització es basa en el fenomen físic de la sublimació de l'aigua o d'un 

dissolvent orgànic que estan congelades. El dissolvent que està congelat 

sublima directament a vapor sense passar per l'estat líquid (Figura 38). 

 

Figura  38. Canvis d'estat 

 

En el procés de liofilització es poden distingir 4 etapes: 

 Congelació: es congela ràpidament el producte submergint-lo en nitrogen 

líquid. 

 Tractament al buit: és necessari extreure l'aire de la cambra per facilitar el 

pas del gel a vapor. 

 Escalfament: normalment es treballa a temperatura ambient però si és 

necessari, es pot escalfar la mostra amb molt de compte per accelera 

l'assecat. 

 Sublimació inversa: el pas de les molècules d'aigua en estat de gel a vapor 

evitant el pas a estat líquid. 

Aquesta tècnica consisteix a extreure l'aigua de les mostres mitjançant 

congelacions i posteriors sublimacions del gel a pressió reduïda. 
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Aquest procés és dur a terme al buit a baixes temperatures i així s'evita per 

exemple la desnaturalització de les proteïnes (pèrdua de l'estructura terciària i 

generalment també de la secundària). 

És el millor mètode per assecar compostos orgànics sense alterar la seva 

composició qualitativa i quantitativa. 

 

Procediment: 

Per desenvolupar aquesta tècnica primer cal congelar les mostres a -80ºC i 

després, per estar segurs que estan del tot congelades, les mostres es 

submergeixen en nitrogen líquid (-196 °C) utilitzant una caixa de porexpan 

(Figura 41). Un cop congelades es liofilitzen, emprant el liofilitzador (Figura 42), 

equip on es produirà el buit per facilitar el procés de sublimació. 

La figura 39 mostra les mostres abans de ser liofilitzades, en canvi la figura 40 

ens mostra les mostres liofilitzades així que podem observar les diferencies entre 

les dues. 

 
MESCLA 
INICIAL 

INTERFASE 
RESIDU 
SÒLID 

 

Figura  39. Mostres abans de ser liofilitzades 
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RESIDU 
SÒLID 

MESCLA 
INICIAL 

INTERFASE 

 

Figura  40. Mostres liofilitzades 

 

Figura  41. Capsa emprada per a la congelació amb nitrogen líquid 

 

Figura  42. Liofilitzador 
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5.3.3 Determinació del contingut d’aminoàcids 

Principi: 

Els aminoàcids (Figura 43), també anomenats α–aminoàcids, són molècules que 

es caracteritzen per tenir un grup amino (-NH2 ) i un grup carboxil (-COOH) units 

sobre el mateix àtom de carboni, a més de tenir una cadena lateral que varia 

segons l’aminoàcid i que en determina les seves característiques i propietats. 

Els aminoàcids són les unitats estructurals que componen les proteïnes. 

S’uneixen covalentment entre ells a través dels enllaços peptídics (enllaç amida 

entre el grup àcid carboxílic del primer aminoàcid i el grup amino del següent) 

per formar cadenes curtes anomenades pèptids o cadenes més llargues 

anomenades polipèptids o proteïnes. 

 

Figura  43. Estructura general dels aminoàcids 

 

Procediment: 

Per a la determinació del contingut en aminoàcids cal realitzar una hidròlisi total 

de les mostres, desgreixades, liofilitzades i polvoritzades, amb HCl 6M. Per a la 

hidròlisi, S’addicionen 5 mL d’HCl 6M a 50 mg de mostra i s’escalfen a 110ºC 

durant 12h. A continuació, les mostres són refredades i centrifugades a 3000 rpm 

durant 3 min. Un cop centrifugades, s’agafa una alíquota de 25 µL de l’hidrolitzat 

i s’evapora al “SpeedVac”. Les alíquotes preparades es conserven a 4ºC fins al 

moment que es puguin analitzar per UPLC. 
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Per a la determinació del contingut en aminoàcids per UPLC de les diferents 

mostres es va seguir un protocol descrit per Guo et al. amb petites modificacions. 

Aquestes determinacions van ser realitzades als Serveis Científico-Tècnics de la 

Universitat de Lleida. 

En primer lloc es van preparar les dissolucions estàndard. Es dissolen en aigua 

els patrons dels aminoàcids amb la concentració adequada per cada un d’ells 

per a tenir un bon factor de resposta. A continuació aquesta dissolució va ser 

diluïda amb aigua a diferents concentracions per tal de crear la recta de 

calibratge. Un cop preparades les solucions es guarden a 4ºC i s’escalfen a 

temperatura ambient abans de ser utilitzades. 

Un cop preparades les solucions estàndard es preparen les mostres. La mostra 

es redissolt en 1 mL d’una solució d’acetonitril/aigua (85/15) i es filtra amb una 

membrana de niló de 0,22 µm abans de dur a terme l’anàlisi. 

L’equip emprat per a l’anàlisi de les mostres i dels patrons per UPLC és el 

“Waters ACQUITY UPLC System” equipat amb un sistema de bombes binari i un 

automostrejador. La separació per UPLC va ser realitzada en una columna 

ACQUITY UPLC BEH Amide de 150 mm X 2,1 mm i 1,7 µm de Waters. La fase 

mòbil està composta per la dissolució A (Acetonitril, 0,15% d’àcid fòrmic, a pH) i 

la dissolució B (Aigua, de formiat amònic 10 mM, 0,15% d’àcid fòrmic, a pH 3). 

Amb el gradient d’elució que es mostra a la taula 2: 

Taula 2. Gradient d’elució i flux emprat per analitzar el contingut en aminoàcid de les 
mostres i de les solucions estàndards 

Temps 
(min) 

Flux 
(mL/min) 

% A % B 

0.00 0.50 85 15 

3.00 0.50 85 15 

6.00 0.50 80 20 

7.50 0.50 76 24 

7.51 0.60 76 24 

9.00 0.60 40 60 

12.00 0.60 40 60 

12.10 0.50 85 15 

14.00 0.50 85 15 
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Les columnes s’equilibren durant 6 min amb les condicions inicials. La 

temperatura de la columna es manté a 35ºC. 

Entre injectades es van dur a terme dos rentats del sistema d’injecció, un amb 

acetonitril al 80% i el segon amb acetonitril al 20%. El volum d’injecció va ser de 

2 µL. 

 

Figura  44. Equip Waters ACQUITY UPLC System emprat en l’anàlisi del contingut en 
aminoàcids 

 

5.4 Obtenció de les peptones 

5.4.1 Hidròlisi de les proteïnes 

Aquest procediment, la hidròlisi de les proteïnes, es va dur a terme amb l’objectiu 

d’obtenir cadenes de polipèptids (fragments de proteïnes) i poder elaborar 

peptones a partir d’aquestes. 

Principi: 

La hidròlisi de qualsevol substancia consisteix en el trencament dels enllaços de 

les molècules amb la intervenció de molècules d’aigua.  
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Un enzim es un biocatalitzador de les reaccions biològiques. Els enzims actuen 

rebaixant l’energia d’activació del substrat i augmenten la velocitat de reacció. 

En el nostre procediment, hem utilitzat l’enzim X, que actua trencant les cadenes 

polipeptídiques que formen les proteïnes en fragments més petits. La velocitat 

de reacció que aconsegueix un enzims a més de dependre de factors com la 

concentració d’aquest i la concentració de substrat, influeixen altres paràmetres 

com ara: 

 La temperatura: tots els enzims tenen uns paràmetres de temperatura 

entre els quals són actius. Fora d’aquest paràmetres l’enzim es 

desnaturalitza i deixa d’actuar. A més cada enzim té una temperatura 

òptima en la qual l’activitat enzimàtica es màxima. En el nostre enzim 

aquesta temperatura es de 55ºC. 

 El pH: tots els enzims presenten dos valors límit de pH entre els quals 

són actius. Traspassats aquests valors l’enzim deixa de ser actiu. 

Entre els dos valors límit hi ha un pH òptim en el qual l’enzim presenta 

la màxima eficàcia. En el cas del nostre enzim aquest valor és pH 8. 

A la figura 45 es mostra el funcionament d’un enzim: 

 

Figura  45. Funcionament d’un enzim des de la formació del complex enzim substrat fins 
l’obtenció dels productes 

 

L’enzim X1: 

Aquest enzim (Figura 46) és una proteïna de tipus serina que presenta 

especificitat per l’extrem carboxi terminal dels aminoàcids àcid glutàmic (Glu), 

                                            
1 *El nom d’aquest enzim no ha pogut ser especificat per qüestions de confidencialitat 
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metionina (Met), leucina (Leu), tirosina (Tyr), lisina (Lys) i glutamina (Gln). És 

actiu entre el pH 6,5 i el pH 8,5 i té una temperatura òptima de 60ºC. 

Les proteases catalitzen les proteïnes mitjançant la hidròlisi dels enllaços 

peptídics. I aquests enzims tenen com inhibidors substancies com el fluorur de 

fenilmetilsulfonil (PMSF, Figura 47A) i el diisopropilfluorofosfat (DPF, Figura 47B)  

 

Figura  46. Estructura tridimensional de l’enzim  utilitzat en la hidròlisi de les proteïnes 

 

A) 

 

B) 

 

Figura  47. Estructura dels inhibidors de l’enzim. A) fluorur de fenilmetilsulfonil (PMSF) i del 
diisopropilfluorofosfat (DPF) 

 

Procediment: 

En aquest procediment es va utilitzar l’enzim X que, tal com s’ha explicat 

anteriorment, mostra una activitat òptima a pH 8 i a 55ºC (les condicions òptimes 

d’un enzim són aquelles en què el funcionament del enzim té un rendiment 

màxim o activitat òptima). Per a l’optimització del procediment, aquest es va 

realitzar en 3 etapes successives: 

 Experiment A: En primer lloc per a determinar si és millor tamponar la 

solució o ajustar el pH a mesura va evolucionant el procés d’hidròlisi es 
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van utilitzar dues proporcions diferents d’enzim respecte el pes de la 

proteïna (1% i 5%). 

Per desenvolupar l’experiment A es van tractar un grup de mostres amb 

un 1% d’enzim i un altre grup amb un 5% d’enzim, es van fer 2 repeticions 

de cada grup, en una d’elles es va ajustar el pH a l’inici de l’experiment 

mitjançant una solució de NaOH 1 M a pH 8 i en l’altra es va sotmetre la 

mostra a una solució tampó (barreja de compostos àcids o bases capaços 

de mantenir estable el pH de la solució). 

La solució tampó s’elabora barrejant 6,61 g de Na2HPO4 i 0,53 g de 

NaH2PO4·2H2O i enrasant fins a 1L amb aigua desionitzada per obtenir 

una concentració de 50 mM. 

Grups: 

 1%: 1% E/S (
𝒑𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒍′𝒆𝒏𝒛𝒊𝒎

𝒑𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒑𝒓𝒐𝒕𝒆ï𝒏𝒂 𝒆𝒏 𝒍𝒂 𝒎𝒐𝒔𝒕𝒓𝒂
 ) 

a) 1% NaOH: 2 repeticions ajustant el pH a l’inici (pH 8) 

b) 1% Buffer: 2 repeticions en la que el pH es controlat 

mitjançant la solució tampó fosfat 

 5%: 5% E/S  (
𝒑𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒍′𝒆𝒏𝒛𝒊𝒎

𝒑𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒑𝒓𝒐𝒕𝒆ï𝒏𝒂 𝒆𝒏 𝒍𝒂 𝒎𝒐𝒔𝒕𝒓𝒂
 ) 

a) 5% NaOH: 2 repeticions ajustant el pH a l’inici (pH 8) 

b) 5% Buffer: 2 repeticions en les que el pH es controlat 

mitjançant la solució tampó fosfat 

El procediment d’aquesta tècnica consisteix en preparar primer totes les 

mostres. En una ampolla de 250 mL es pesa 1 g de mostra, que conté un 

20% de proteïna i s’addicionen 100 mL del dissolvent, és a dir, aigua 

desionitzada i s’ajusta el pH amb NaOH 1M a l’inici o bé solució tampó. 

Abans d’afegir l’enzim, les mostres s’escalfen a 55ºC, per tal d’afegir 

l’enzim quan la mostra ja està a la seva temperatura òptima. Aquesta 

temperatura es mantindrà durant tot el procediment.  

En aquest experiment es va agafar mostra cada hora, incloent la hora 0, 

fins a les 8h, després només es van agafar mostres a les 24h (0h-8h i a 

les 24h). 
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 Experiment B: En aquest experiment es va provar de ajustar el pH o no 

durant el procés d’hidròlisi, emprant un 1, 5 i 10% d’enzim respecte el pes 

de proteïna. De cadascun dels tractaments es van fer 3 repeticions, en un 

tractament es va ajustar el pH només a l’inici de l’experiment i a l’altre es 

va anar ajustant amb una solució de NaOH 1M a pH 8 cada vegada que 

s’extreia mostra (cada dues hores aproximadament), per intentar mantenir 

el pH el més pròxim possible al pH òptim per l’enzim utilitzat. 

Grups: 

 1%: 1% E/S (
𝒑𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒍′𝒆𝒏𝒛𝒊𝒎

𝒑𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒑𝒓𝒐𝒕𝒆ï𝒏𝒂 𝒆𝒏 𝒍𝒂 𝒎𝒐𝒔𝒕𝒓𝒂
 ) 

a) 1% SC pH: 3 repeticions ajustant el pH cada 2 hores 

aproximadament 

b) 1% NC pH: 3 repeticions en les quals el pH es ajustat a l’inici 

 5%: 5% E/S  (
𝒑𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒍′𝒆𝒏𝒛𝒊𝒎

𝒑𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒑𝒓𝒐𝒕𝒆ï𝒏𝒂 𝒆𝒏 𝒍𝒂 𝒎𝒐𝒔𝒕𝒓𝒂
 ) 

a) 5% SC pH: 3 repeticions ajustant el pH cada 2 hores 

aproximadament 

b) 5% NC pH: 3 repeticions en les quals el pH es ajustat a l’inici 

 10%: 10% E/S  (
𝒑𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒍′𝒆𝒏𝒛𝒊𝒎

𝒑𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒑𝒓𝒐𝒕𝒆ï𝒏𝒂 𝒆𝒏 𝒍𝒂 𝒎𝒐𝒔𝒕𝒓𝒂
 ) 

a) 10% SC pH: 3 repeticions ajustant el pH cada 2 hores 

aproximadament 

b) 10% NC pH: 3 repeticions en les quals el pH es ajustat a l’inici 

 

Aquest experiment segueix la tècnica explicada anteriorment en 

l’experiment A amb uns canvis mínims: 

- En aquest experiment no es sotmet cap mostra a una dissolució 

tampó. 

- Es va agafar mostra cada 2 hores, incloent també la hora 0, fins a 

les 8h, després només es van agafar mostra a les 12h, a les 24h, i 

a les 48h. 
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 Experiment C: En aquest experiment s’utilitza la proporció d’enzim 

respecte el pes de proteïna que dona millor resultat en els experiments 

anteriors. També es va augmentar la quantitat de mostra a hidrolitzar, per 

a tenir suficient quantitat d’hidrolitzat per a preparar els medis de cultiu. 

Es van fer 3 repeticions de cada condició, controlant el pH de cada mostra 

en les hores: 0h, 4h, 8h, 12h i 24h. El pH va ser controlat a pH 8 mitjançat 

una solució de NaOH 1 M cada 4h. 

En l’experiment C també es va seguir el mateix procediment que en els 

experiments anteriors però es van dur a terme les següents modificacions: 

- es va afegir 25 g de mostra la qual contenia un 20% de proteïnes i 

es va enrasar fins a 100 mL d’aigua desionitzada 

- només es va fer un grup de mostra amb 3 repeticions 

- es va agafar mostra cada 4h es a dir a les 0h, a les 4h i a les 8h i 

després a les 12h i a les 24h. 

 

5.4.2 Grau d’hidròlisi 

Aquest procés es va dur a terme per a conèixer el grau de hidròlisi de les 

proteïnes obtingudes en el procés anterior (hidròlisi de les proteïnes). Per a 

determinar el grau de hidròlisi es va utilitzar el mètode OPA (OPA method, en 

anglès). Aquest mètode es basa en la mesura dels grups amino lliures generats 

durant el procés d’hidròlisi (tractament enzimàtic). Per a realitzar aquesta mesura 

es derivatitzen els grups amino lliures amb el reactiu OPA i es determina la seva 

concentració llegint l’absorbància a 340 nm utilitzant un espectrofotòmetre UV-

Vis. 

Principi: 

La espectrofotometria és una tècnica analítica que ens permet determinar la 

concentració d’un compost en una dissolució. Es basa en que les molècules 

absorbeixen les radiacions electromagnètiques i aquesta absorció depèn de la 

concentració del solut. Es dur a terme mitjançant un espectrofotòmetre UV-

Visible (Figura 48) que permet mesurar la quantitat de llum absorbida per la 

mostra quan un feix de llum la travessa.  
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Figura  48. Funcionament d'un espectrofotometria 

 

Reactius: 

 Reactiu OPA: es prepara a partir de 7,62 g de tetraborat de sodi 

((Na2B4O7·10 H2O) i 200 mg de dodecilsulfat sòdic (SDS, C12H25NaO4S). 

Seguidament s’afegeixen 150 mL d’aigua i es dissol. Quan està totalment 

dissolt s’afegeixen 160 mg de o-ftaldialdehid C6H4(CHO)2 dissolts en 4 mL 

d’etanol. Finalment s’afegeixen 176 mg de ditiotreitol (DTT) i s’enrasa fins a 

200 mL amb aigua. Tot ha de quedar completament dissolt abans d’utilitzar-

lo. 

 Estàndard de serina: format a partir de 50 mg de serina dissolts en 500 mL 

d’aigua (0,1 mg/mL). 

 Aigua: (H2O) 

 Mostra: treballem amb alíquotes obtingudes dels experiments A, B i C. 

Procediment: 

Primer de tot configurem l’espectrofotòmetre (Figura 49) per a què llegeixi 

espectres a 340 nm. 

A continuació, abans de començar amb l’anàlisi de les mostres, es preparen: 

 Tres blancs: afegim 900 µL de reactiu OPA i 120 µL de H2O en una cubeta 

(Figura 50), ho barregem, esperem 2 min i determinem la seva absorbància 

en el espectrofotòmetre. Els resultats esperats en el espectrofotòmetre són 

aproximadament de 0,096. 

 Tres estàndards: afegim 900 µL de reactiu OPA i 120 µL del patró de serina 

en una cubeta, ho barregem tot i esperem 2 min, finalment una vegada 

transcorreguts els 2 min posem la cubeta en el espectrofotòmetre i 
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determinem l’absorbància de la mostra. Els resultats esperats d’aquesta 

prova són 0,8. 

Una vegada acabades aquestes dues proves es procedeix a la anàlisis de les 

mostres hidrolitzades prèviament.  

 Mostres hidrolitzades: afegim 900 µL de reactiu OPA i 120 µL de la mostra 

hidrolitzada, ho barregem, esperem 2 min i determinem la seva absorbància. 

Fórmules: 

 Per determinar el grau d’hidròlisi, la fórmula utilitzada és la següent: 

𝑔𝑟𝑎𝑢 𝑑′ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑙𝑖𝑠𝑖 (𝐷𝐻) =
ℎ

ℎ𝑡𝑜𝑡
× 100 

htot= Número de enllaços peptídics 

h= Enllaços peptídics hidrolitzats  

 Per a determinar el nombre d’enllaços hidrolitzats s’utilitza la següent 

equació: 

ℎ 𝑜 𝑒𝑛𝑙𝑙𝑎ç𝑜𝑠 ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑙𝑖𝑡𝑧𝑎𝑡𝑠 =
𝑠𝑒𝑟𝑖𝑛𝑎 − 𝑁𝐻2 − 𝛽

𝛼
 

β= Constant per al càlcul del grau d’hidròlisi, depèn del tipus de mostra 

α= Constant per al càlcul del grau d’hidròlisi, depèn del tipus de mostra 

 Per a corregir el valor estàndard (serina) amb el blanc s’utilitza la següent 

equació:  

𝑠𝑒𝑟𝑖𝑛𝑎 − 𝑁𝐻2 =
𝑂𝐷𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 − 𝑂𝐷𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐

𝑂𝐷𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 − 𝑂𝐷𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐
× 0,9516 × 0,1 × 100 ÷ (𝑋 × 𝑃) 

X= Grams de mostra 

P= % de proteïna a la mostra 
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Figura  49. Espectrofotòmetre utilitzat en el procediment 

 

Figura  50. Cubeta 

 

5.4.3 Determinació de la concentració de proteïnes: mètode de 

Bradford 

Aquest procediment es dur a terme per a conèixer la concentració de proteïna 

obtinguda en el procés d’hidròlisi. 

Principi: 

Aquesta tècnica està basada en el canvi de color del colorant Blau de Coomassie 

amb resposta a diferents concentracions de proteïna. Aquest compost reacciona 

amb aminoàcids i provoca un canvi en la absorbància màxima del colorant des 

de 465 a 595 nm. La absorbància que indiqui l’espectrofotòmetre dependrà per 

tant de les proteïnes i del Blau de Coomassie. Quant més elevada sigui la 

absorbància més concentració de proteïnes.  
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Procediment: 

El primer que hem de fer és crear una recta patró, per fer-ho, afegim a cada 

cubeta una quantitat creixen de la dissolució de BSA (formada per albúmina 

sèrica bovina) i 1 mL de reactiu de Bradford que esta format per: 

 10 mg de Blau de Coomassie  

 4,7 mL de EtOH 

 10 mL de H3PO4 al 85% 

 Enrasat amb aigua fins a 100 mL 

Després agitem suaument i esperem 5 min a que la reacció s’estabilitzi. Una 

vegada s’ha estabilitzat fem la lectura d’absorbància en un espectrofotòmetre a 

una longitud d’ona de 595 nm (restant el blanc). 

A continuació procedim a realitzar el procediment amb les nostres mostres. 

Primer preparem dos cubetes afegint 50 µL de la dissolució problema en el 

primer i 100 µL en la segona i després enrasem amb aigua fins a obtenir 100 µL 

de dissolució i afegim 1 mL del reactiu de Bradford. Esperem 5 min a que la 

reacció s’estabilitzi i fem la lectura d’absorbància a 595 nm en 

l’espectrofotòmetre. 

Aquest procés es repeteix amb totes les mostres hidrolitzades enzimàticament. 

 

5.4.4 Electroforesis de proteïnes 

L'electroforesi es duu a terme per a determinar els pesos moleculars dels 

polipèptids obtinguts en la hidròlisi de les proteïnes. 

Principi: 

L'electroforesi (Figura 51) és una tècnica que consisteix en separar les 

biomolècules d'una dissolució quan es veuen sotmeses a un camp elèctric. 

Cada molècula es veu desplaçada per l'efecte del camp, assolint una velocitat 

constant en equilibrar-se la força impulsora (el camp) amb la resistència a l'avenç 

(la força de fricció de les molècules) en el medi en el qual es desplacen. 

Quan afegim la mescla de molècules i hi apliquem un camp elèctric, les 

molècules es desplaçaran, movent-se i travessant la malla que forma el gel de 
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poliacrilamida. D'aquesta manera, les molècules de major mida es desplaçaran 

mínimament quedant-se a un lloc proper al punt de partida, mentre que les 

partícules de mida menor es desplaçaran més, allunyant-se així del punt de 

partida. A més, el moviment de les partícules dependrà del signe de la seva 

càrrega i de la intensitat del camp elèctric. 

 

Figura  51. Principi de l'electroforesi 

 

Procediment: 

El primer que vam dur a terme va ser la preparació dels muntatges de la 

electroforesi (Figura 52). En aquest pas es munta la cubeta per tal d’afegir una 

dissolució que formarà els gels. La cubeta constava d’un primer suport on vam 

col·locar les plaques de vidre i un segon suport on vam col·locar el primer suport. 

Un cop muntada la cubeta es dur a terme una prova amb aigua per comprovar 

que tot estigui correctament muntat. En el cas que observem que l’aigua surt 

haurem de tornar a fer el muntatge. 

El següent pas consisteix en la preparació dels gels en aquest tipus 

d’electroforesi es distingeixen dos tipus de gel: 

 “Resolving gel” o gel de separació: aquest gel té la funció de separar les 

proteïnes segons el seu pes molecular i conté un 10% en acrilamida i es 

forma a partir de 2,5 mL d’H2O, 1,25 mL d’ una solució 

d’acrilamida/bisacrilamida al 40% i 1,25 mL de la dissolució tampó Tris 

((HOCH2)3CNH2) 1,5 M pH 8,8. A continuació a aquesta preparació 
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s’afegeixen 30 µL de APS (persulfat d’amoni) al 10% i 5 µL de TEMED o 

tetrametiletilendiamina (que és el responsable de la solidificació del gel). 

Un cop tenim la dissolució del gel realitzada, la pipetegem entre les 

nostres plaques muntades a la cubeta i posteriorment hem d’afegir 

isopropà per assegurar-nos que quan el gel solidifiqui creï una superfície 

alineada. Aquest gel se situa a la part inferior del muntatge. 

 “Stacking gel” o gel de concentració: aquest gel concentra la mostra en 

una banda estreta, assegurant la mobilitat de totes les proteïnes en el 

mateix front de migració i només conté un 4% en acrilamida i està format 

a partir de 1,5 mL d’H2O, 0,62 mL de la dissolució tampó Tris 0,5M pH 6,8 

i 0,31 mL d’una solució d’acrilamida/bisacrilamida al 40%. A continuació 

s’afegeix 15 µl d’APS i 5µl del reactiu TEMED. 

Per abocar aquesta dissolució en el muntatge esperem que la dissolució 

anterior es solidifiqui. Una vegada que ens hem assegurat que el primer 

gel s’ha format correctament retirem el isopropà i pipetegem a les plaques 

la segona dissolució. Ràpidament s’han d’afegir els espaiadors per formar 

el pous on s’haurà de col·locar la mostra. 

Aquest gel es situa en la part superior. 

A continuació realitzem la preparació de les mostres que consisteix en: a 14,5 µL 

de mostra se li afegeix 2 µL de β-mercaptoetanol (β-ME, HOCH2CH2SH) i 3,5 µL 

de LB (Loading buffer). El LB és una dissolució tampó formada a partir de 1,25 

mL de TRIS en àcid clorhídric 1M pH 8, 2 mL de SDS (C12H25NaO4S) al 20%, 6 

mL de glicerol, 50 mg de blau de bromofenol i s’enrasa a 10 mL amb aigua. El β-

ME té la funció de trencar els ponts disulfur de les proteïnes i el SDS trenca els 

enllaços no covalents (interaccions electrostàtiques, ponts d’hidrogen, 

interaccions de Van der Waals,...) de les proteïnes de la mostra per aconseguir 

la seva desnaturalització total. El glicerol s’utilitza per augmentar la densitat de 

la mostra i evitar que surti del pou del gel i el blau de bromofenol s’utilitza per a 

la tinció de les mostres.  

El conjunt s’escalfa a 99ºC durant 10 min amb l’objectiu de desnaturalitzar les 

proteines de la mostra (la pèrdua de l’estructura terciària i fins i tot secundària de 

les proteïnes) i així produir que es trenquin els enllaços entre els aminoàcids 

(ponts d’hidrogen, ponts disulfur, forces de Van der Waals, etc.) per aconseguir 
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una estructura totalment oberta i fer que en el gel d’electroforesi només sigui el 

pes molecular el que influeix en el desplaçament de la mostra. 

A continuació es deixa refredar la mostra amb gel durant 10 min i es centrifuga 

durant 1 min. 

Un cop solidificats els dos gels i preparades les mostres es procedeix a la 

introducció de les mostres: introduïm 20 µL de mostra, amb una micropipeta, als 

pous del gel que el separador ha deixat marcats. Cal anar amb compte i saber 

l’ordre en què es dipositaran les mostres en el gel, es recomanable tenir una 

taula amb l’ordre de les mostres. 

Una vegada hem acabat els procediment anteriors procedim a la realització de 

l’electroforesi (Figura 53) i sotmetem el conjunt a un camp elèctric de 160 V 

durant 1-1,5 h aproximadament. 

Per últim quan l’electroforesi ha finalitzat, es desmunta el sistema, es treuen els 

gels del suport i es procedeix a la tinció del gel que consisteix en cobrir el gel 

durant uns 30 min amb una dissolució i col·locar el conjunt en un agitador. La 

dissolució que s’utilitza està formada per : 

 250 mL de MeOH al 50% 

 50 mL d’àcid acètic al 10% 

 0,5 g de Blau de Coomassie 

 Enrasem amb aigua fins a 500 mL 

Una vegada tintat el gel es dur a terme la destinció (Figura 54) d’aquest, que 

consisteix en deixar el gel cobert amb una dissolució durant unes hores també 

en un agitador, aquest procés s’haurà de repetir 2-3 vegades, en l’última repetició 

el gel s’haurà de deixar tota la nit amb la dissolució per a que es destenyeixi 

correctament la dissolució que s’utilitza en aquesta fase esta formada per: 

 50 mL d’àcid acètic al 10% 

 50 mL de MeOH al 10% 

 Enrasem amb aigua fins a 500 mL  

Un cop destenyits els gels d’electroforesis (Figura 55) ja es poden observar les 

bandes de proteïna. 
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Figura  52. Preparació del muntatge de l'electroforesi 

 

Figura  53. Muntatge final de l'electroforesi 

 

Figura  54. Destinció dels gels 

 

  
 

Figura  55. Gels d’electroforesis després de la electroforesis 
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5.5 Preparació dels medis de cultiu 

5.5.1 Determinació del percentatge de nitrogen 

Aquesta procediment es va dur a terme per conèixer el contingut en nitrogen de 

cadascuna de les peptones elaborades en el procediment anterior. 

La determinació del contingut en nitrogen és una tècnica complexa que va ser 

realitzada als Serveis Cientifico-Tènics de la Universitat de Lleida. 

 

5.5.2 Elaboració dels medis de cultiu 

Amb les peptones obtingudes en els procediments anteriors elaborem medis de 

cultius, substituint les peptones comercials, amb la finalitat de poder fer créixer 

determinats microorganismes i comparar el rendiment d’aquests medis de cultiu 

amb el medis de cultiu comercials. 

Principi: 

Un medi de cultiu és un conjunt de nutrients, factors de creixement i altres 

components que creen les condicions necessàries per al desenvolupament de 

microorganismes. La diversitat de medis de cultiu és molt gran degut a que cada 

microorganisme necessita uns nutrients i unes condicions diferents. 

Algunes de les condicions que han de complir tots els medis de cultiu per a 

obtenir uns resultats òptims són: 

1. Contenir substàncies nutritives 

2. Tenir un pH òptim que varia segons el microorganisme 

3. Estar prèviament esterilitzats 

4. Estar protegits de la contaminació ambiental 

Procediment: 

Per a l’elaboració dels medis de cultiu s’utilitzen les mostres liofilitzades 

obtingudes en la hidròlisi de les proteïnes. El procés de liofilització segueix els 

passos descrits a l'apartat 5.2.3. 
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Elaborem dos tipus de medi de cultiu, un substituint el 10 % de l’extracte de malta 

per peptones (medi A) i un altre substituint el 50 % de l’extracte de malta (medi 

B). 

Per elaborar els medis de cultiu A afegim: 

Medi de cultiu  Control positiu: 

 20 g/L d’extracte de malta  

 1 g/L de peptona comercial 

 20 g/L de glucosa 

 Ajustem el pH a 7 

 15 g/L d’agar 

 Aigua 

 

Medi de cultiu  Control negatiu: 

 18 g/L d’extracte de malta  

 20 g/L de glucosa 

 Afegim 195 mL d’aigua 

 Ajustem el pH a 7 

 15 g/L d’agar 

 Aigua 

 

Medi de cultiu  Peptones produïdes a partir dels FINS: 

 18 g/L d’extracte de malta  

 3 g/L de peptones 

 20 g/L de glucosa 

 Ajustem el pH a 7 

 15 g/L d’agar 

 Aigua 
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Per elaborar els medis de cultiu B afegim: 

Medi de cultiu  Control positiu: 

 20 g/L d’extracte de malta  

 1 g/L de peptona comercial 

 20 g/L de glucosa 

 Ajustem el pH a 7 

 15 g/L d’agar 

 Aigua 

 

Medi de cultiu  Control negatiu: 

 10 g/L d’extracte de malta  

 20 g/L de glucosa 

 Ajustem el pH a 7 

 15 g/L d’agar 

 Aigua 

 

Medi de cultiu  Peptones produïdes a partir dels FINS: 

 10 g/L d’extracte de malta  

 11 g/L de peptones 

 20 g/L  de glucosa 

 Ajustem el pH a 7 

 15 g/L d’agar 

 Aigua 

 

Finalment, els medis de cultiu s’autoclaven a 121ºC durant 20 min a pressió 

elevada. 
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Grups: 

Elaborem 3 tipus de medis de cultius: 

 Control negatiu: elaborem un medi seguint els passos anteriors però no 

afegim peptones. Aquest medi s’ha elaborat per assegurar-nos que els 

microorganismes amb els que fem els experiments necessiten peptones per 

al seu creixement. 

 Medis amb peptones comercials o control positiu: aquest medi esta elaborat 

amb tots els components esmentats anteriorment però les peptones 

utilitzades són d’origen comercial. Aquest medi té un percentatge inferior de 

peptones. 

 Medis de cultius amb peptones obtingudes en la hidròlisi de les proteïnes: 

aquests medis estan elaborats amb tots els components anteriors però les 

peptones utilitzades són les que s’han obtingut en el procediment de la 

hidròlisi de les proteïnes explicat anteriorment. 

 

5.6 Sembra i cultiu dels fongs  

Una vegada preparats i autoclavats els medis de cultius vam procedir a la sembra 

dels fongs. Aquest procediment consisteix en afegir al medis de cultiu preparats 

anteriorment (apartat 6.5.2) determinats fongs escollits per comprovar la seva 

eficàcia. 

Principi: 

Els fongs són uns microorganismes eucariotes immòbils que tenen una 

alimentació heteròtrofa i paret cel·lular formada per quitina. Aquest organismes 

poden ser unicel·lulars o bé pluricel·lulars.  

En microbiologia s’utilitzen els medis de cultiu per a fer créixer determinats 

microorganismes com els fongs. Aquest si troben les condiciones que necessiten 

per desenvolupar-se creixeran. 

Procediment: 

El primer que vam fer va ser etiquetar les plaques de Petri, col·locar en aquestes 

els medis de cultiu corresponents i deixar que solidifiquessin (Figura 57). A 

continuació s’utilitza una nansa microbiològica (Figura 56), anteriorment 
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esterilitzada amb una flama, per agafar una petita quantitat del fong escollit d’una 

colònia ja formada i introduir-la en el medi de cultiu. Aquest procediment es 

repeteix per cada medi de cultiu. Finalment es posen tots els medis de cultiu 

inoculats en una incubadora i es deixen incubar a 28°C, per tal d’observar el 

creixement dels diferents fongs. 

Es van sembrar 4 tipus de fongs2 diferents: 

 Fong 1 

 Fong 2 

 Fong 3 

 Fong 4 

Hem d’observar i fer fotos de tots els fongs als 3 i als 6 dies de la sembra. 

 

Figura  56. Nansa microbiològica 

 

Figura  57. Medi de cultiu 

 

 

 

 

 

                                            
2 El nom d’aquests fongs no han pogut ser especificats per qüestions de confidencialitat 
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6.  Resultats 

6.1 Caracterització de les mostres 

La mostra es caracteritzada abans i després de tamisar seguint tots els 

processos descrits en l’apartat 6.1. A la taula 3 es mostren els resultats de la 

caracterització de les mostres A, B i de la mostra inicial (mescla o C). 

 

Taula 3. Resultats de la caracterització de les mostres A, B i mescla (C) 

ANÀLISIS 

  
 

MESCLA o C 

CONTINGUT EN 
AIGUA (%) 

3,08 2,95 2,81 

PERCENTATGE 
EN CENDRES (%) 

12,27 11,50 12,21 

PERCENTATGE 
EN GREIX (%) 

34,53 40,99 36,08 

PERCENTATGE 
EN PROTEINA (%) 

50,12 44,91 49,24 

 

 

Com podem observar a la taula 3, tamisar les mostres ens permet aconseguir 

una part homogènia (mostra A) i una altra més heterogènia (mostra B). La part 

homogènia té el percentatge de proteïnes més elevat i el percentatge de greix 

més petit que la mostra B. En canvi, en el contingut en aigua i el percentatge de 

cendres no presenten diferencies significatives. 
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6.2 Preparació de la mostra A 

6.2.1 Separació en les tres fases 

Després de dur a terme el procediment descrit en l’apartat 6.3.1 podem observar 

els resultats obtinguts. 

 

Figura  58. Resultats de la separació en 3 fases 

La figura 58 ens mostra la imatge de la mostra obtinguda de la separació de les 

3 fases que s’han comentat anteriorment després del tractament de la mostra 

amb aigua a 80ºC. De les tres fraccions, la més greixosa se separa tal com s’ha 

explicat anteriorment i s’observa que les dues restants tenen una consistència 

diferent, la interfase presenta una textura més gelatinosa comparada amb la fase 

sòlida. Es pot dir que la interfase correspon a proteïnes solubilitzades a l’aigua 

emprada en el procés, en canvi, la fase sòlida conté les que no són solubles en 

aigua. 

 

6.2.2 Liofilització de les fraccions de la mostra A 

Aquest procés es va dur a terme seguint el protocol descrit a l’apartat 6.3.2 amb 

les mostres obtingudes en la separació de les tres fases, un cop extreta la fase 

més greixosa. I els seus resultats dels percentatges obtinguts de les dues 

fraccions restants es mostren a la taula 4. 
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Taula 4. Percentatge de mostra seca de cada fase 

FASE % de la mostra seca 

Interfase 8,98 

Residu sòlid 36,02 

 

A la taula 4 podem observar que la diferència del percentatge de la matèria seca 

en les dues fraccions és molt gran. El residu sòlid és el que conté un percentatge 

més gran de mostra seca amb un 36,02%, en canvi, la interfase és la que en 

conté menys amb tan sols un 8,98%. A la figura 59 es mostren les imatges de la 

mescla i les dues fases separades un cop liofilitzades. 

RESIDU 
SÒLID 

MOSTRA 
INICIAL 

INTERFASE 

 
 

Figura  59. Resultats visuals de la liofilització on podem comparar la diferent textura de la 
mostra inicial amb la interfase i el residu sòlid 
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6.2.3 Determinació del contingut d’aminoàcids 

Per a determinar el contingut d’aminoàcids de la mostra s’ha seguit el protocol 

que es troba descrit a l’apartat 5.3.3. A la taula 5 es mostren els resultats 

obtinguts després de les anàlisis de cada mostra per UPLC. 

 

Taula 5. Contingut en aminoàcids de cada fase, determinat per UPLC 

AMINOÀCIDS 

CONTINGUT EN AMINOÀCIDS 
(µg/mg) 

INTERFASE RESIDU SÒLID 

Alanina (Ala) 165,2 141,3 

Arginina (Arg) 87,0 86,4 

Ac glutàmic (Glu) 197,6 224,6 

Hidroxiprolina (HPro) 153,8 37,3 

Histidina (His) 30,2 49,4 

Isoleucina (Ile) 25,8 61,6 

Leucina (Leu) 60,0 173,0 

Lisina (Lys) 41,0 69,6 

Metionina (Met) 11,6 5,9 

Phenilalanina (Phe) 36,7 77,2 

Prolina (Pro) 242,7 130,3 

Tirosina (Tyr) 15,7 58,4 

Valina (Val) 35,9 87,9 

Glicina (Gly) 344,9 157,3 

Serina (Ser) 63,6 89,5 

Àcid aspàrtic (Asp) 93,5 162,6 

Cistina (Cys) 1,9 19,0 

Treonina (Thr) 39,3 87,2 

 

Dels resultats (Taula 5) s’observa que a la mostra a partir de la qual se’n volen 

obtenir les peptones, anomenada residu sòlid, els aminoàcid amb major 

proporció són: l’àcid glutàmic, amb 224,6 µg/mg, la leucina, amb 173,0 µg/mg, 
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l’àcid aspàrtic, amb 162,6 µg/mg, la glicina, amb 157,3 µg/mg, l’alanina, amb 

141,3 µg/mg, i la prolina amb 130,3 µg/mg. 

En canvi, la interfase mostra un major proporció de glicina (344,9 µg/mg), prolina 

(242,7 µg/mg) i d’hidroxiprolina (153,8 µg/mg) respecte la resta d’aminoàcids. 

Aquests valors ens indiquen que la interfase està formada majoritàriament per 

col·lagen, ja que aquests aminoàcids són els més abundants en aquesta 

proteïna. Això justifica que aquesta fase presentés una textura més gelatinosa 

després del tractament amb aigua a 80ºC (tractament de separació de les tres 

fases i extracció de la fase greixosa), ja que el col·lagen un cop desnaturalitzat 

augmenta la viscositat de les solucions on es troba i es passa a anomenar 

gelatina. 

A partir d’aquest valors es decideix començar a treballar amb l’obtenció de 

peptones emprant la mostra de la fase sòlida. 

 

6.3 Obtenció de les peptones 

6.3.1 Determinació del grau d’hidròlisi 

A partir dels resultats descrits a l’apartat 6.2.3 es decidí treballar amb la mostra 

de la fase sòlida i emprant l’enzim X per tal d’obtenir hidrolitzats amb un grau 

d’hidròlisi elevat, ja que el contingut en àcid glutàmic i en leucina eren elevats i 

són dos dels residus per on realitza el trencament l’enzim utilitzat. 

Després de realitzar la hidròlisi enzimàtica, tal i com es troba descrit a l’apartat 

5.4.1 es determina el grau d’hidròlisi (mètode descrit a l’apartat 5.4.2) de les 

proteïnes en funció del temps.  

Per a la determinació del grau d’hidròlisi es realitzen 3 experiments successius. 

 Experiment A: Amb aquest experiment es pretén determinar si és millor 

utilitzar una solució tampó a pH8 o ajustant el pH amb sosa 1M a l’inici de 

l’experiment. 

Al gràfic 1 es mostren els resultats del grau d’hidròlisi de l’experiment A. 
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Gràfic 1. Grau d'hidròlisi de l’experiment A en funció del temps. Blau: proteïnes sotmeses a 
un 1% d’enzim en les quals només es dur a terme un control del pH al principi mitjançant una 
dissolució de NaOH. Taronja: proteïnes sotmeses a un 5% d’enzim en les quals només es dur 
a terme un control del pH al principi mitjançant una dissolució de NaOH. Gris: proteïnes 
sotmeses a un 1% d’enzim en les quals es dur a terme un control del pH mitjançant una 
dissolució buffer o tampó. Groc: proteïnes sotmeses a un 1% d’enzim en les quals es dur a 
terme un control del pH mitjançant una dissolució buffer o tampó 

 

Tal com podem observar en el gràfic 1 els millors resultats obtinguts en aquest 

procediment són de les mostres tractades amb un 5% d’enzim, a més entre les 

dues mostres d’aquest tipus cal destacar un millor resultats en les mostres en les 

quals hi havia un control del pH amb solució de NaOH 1 M. 

 Experiment B: Un cop vist que ajustar el pH amb sosa 1M dona millors 

resultats, es prepara l’experiment B per tal de determinar si el fet de controlar 

o no el pH durant l’evolució de la hidròlisi hi ha diferències en el grau 

d’hidròlisi.  

Al gràfic 2 es mostren els resultats obtinguts en l’experiment B. A més en els 

gràfics 3 i 4 es mostren els mateixos resultats però en períodes de temps més 

curts per tal de veure com afecta el temps en la hidròlisi de les proteïnes i 

poder realitzar una millor comparació. 
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Gràfic 2 Grau d’hidròlisi de l’experiment B de 0h a 48h. Blau: proteïnes sotmeses a un 1% 
d’enzim en les quals no es dur a terme un control del pH. Taronja: proteïnes sotmeses a un 1% 
d’enzim en les quals es dur a terme un control del pH ajustant el pH mitjançant una dissolució 
tampó cada vegada que es feia una extracció de mostra és a dir cada dos hores 
aproximadament. Gris: proteïnes sotmeses a un 5% d’enzim en les quals no es dur a terme un 
control del pH. Groc: proteïnes sotmeses a un 5% d’enzim en les quals es dur a terme un control 
del pH ajustant el pH mitjançant una dissolució tampó cada vegada que es feia una extracció 
de mostra és a dir cada dos hores aproximadament. Blau: proteïnes sotmeses a un 10% 
d’enzim en les quals no es dur a terme un control del pH. Verd: proteïnes sotmeses a un 10% 
d’enzim en les quals es dur a terme un control del pH ajustant el pH mitjançant una dissolució 
tampó cada vegada que es feia una extracció de mostra és a dir cada dos hores 
aproximadament. 
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Gràfic 3. Grau d’hidròlisi de l’experiment B de 0h a 24h. Blau: proteïnes sotmeses a un 1% d’enzim 
en les quals no es dur a terme un control del pH. Taronja: proteïnes sotmeses a un 1% d’enzim en 
les quals es dur a terme un control del pH ajustant el pH mitjançant una dissolució tampó cada 
vegada que es feia una extracció de mostra és a dir cada dos hores aproximadament. Gris: proteïnes 
sotmeses a un 5% d’enzim en les quals no es dur a terme un control del pH. Groc: proteïnes 
sotmeses a un 5% d’enzim en les quals es dur a terme un control del pH ajustant el pH mitjançant 
una dissolució tampó cada vegada que es feia una extracció de mostra és a dir cada dos hores 
aproximadament. Blau: proteïnes sotmeses a un 10% d’enzim en les quals no es dur a terme un 
control del pH. Verd: proteïnes sotmeses a un 10% d’enzim en les quals es dur a terme un control 
del pH ajustant el pH mitjançant una dissolució tampó cada vegada que es feia una extracció de 
mostra és a dir cada dos hores aproximadament. 
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Gràfic 4. Grau d'hidròlisi de l’experiment B de 0h a 12h. Blau: proteïnes sotmeses a un 1% d’enzim 
en les quals no es dur a terme un control del pH. Taronja: proteïnes sotmeses a un 1% d’enzim en 
les quals es dur a terme un control del pH ajustant el pH mitjançant una dissolució tampó cada 
vegada que es feia una extracció de mostra és a dir cada dos hores aproximadament. Gris: proteïnes 
sotmeses a un 5% d’enzim en les quals no es dur a terme un control del pH. Groc: proteïnes 
sotmeses a un 5% d’enzim en les quals es dur a terme un control del pH ajustant el pH mitjançant 
una dissolució tampó cada vegada que es feia una extracció de mostra és a dir cada dos hores 
aproximadament. Blau: proteïnes sotmeses a un 10% d’enzim en les quals no es dur a terme un 
control del pH. Verd: proteïnes sotmeses a un 10% d’enzim en les quals es dur a terme un control 
del pH ajustant el pH mitjançant una dissolució tampó cada vegada que es feia una extracció de 
mostra és a dir cada dos hores aproximadament. 

 

Com podem observar en els tres gràfics 2,3 i 4, els grups en els quals s’ha dut a 

terme el control del seu pH han obtingut un notable augment del grau d’hidròlisi 

en tots els tipus de mostra en comparació als que no se’ls ha fet aquest control. 

Un clar exemple d’aquest fet és que a les 12h les mostres amb un 1% d’enzim 

en les quals s’ha dut a terme un control del seu pH obtenen el mateix resultat 

que les mostres amb un 5% d’enzim en les quals no s’hi ha control de pH. A més 

és necessari destacar que el grau d’hidròlisi major en els tres períodes de temps 

és del grup que conté un 5% d’enzim i en el que sí es dur a terme un control del 

pH. Tal i com mostren els gràfics no hi ha una diferència significativa entre el 

període de 24h a 48h per tant per estalviar temps i augmentar els beneficis 

econòmics, es decideix finalitzar el procés a les 24h. 
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 Experiment C: Un cop determinat que dona millors resultats anar ajustant el 

pH a mesura va evolucionant el procés d’hidròlisi i treballant amb una 

proporció del 5% d’enzim respecte el pes de proteïna, es planteja 

l’experiment C, per a determinar quin és el temps òptim per a realitzar el 

procés. En aquest sentit, es va preparar una solució que es pretenia tenir un 

5% de proporció d’enzim, però per un error en el procés del càlcul del 

contingut de proteïna de les mostres, es va pesar més quantitat d’enzim de 

la que tocava. En aquest sentit, un cop detectat l’error, es va corregir la 

proporció d’enzim i aquesta ha quedat en un 6,25%. En el gràfic 5 és mostren 

els resultats obtinguts en l’experiment C. 

 

 

Gràfic 5. Grau d’hidròlisi de l’experiment C en funció del temps 

 

Del gràfic 5 se’n pot concloure que amb aquesta proporció d’enzim i ajustant el 

pH durant l’evolució del procés, és suficient 12h de reacció per a obtenir un grau 

d’hidròlisi òptim. 
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6.3.2 Determinació de la concentració de proteïna mitjançant el 

mètode de Bradford 

Després de realitzar el mètode de Bradford, procediment descrit en l’apartat 

6.4.3, podem observar la recta de calibratge utilitzada per determinar la 

concentració de proteïna en el gràfic 6. 

 

Gràfic 6. Resultats de la recta calibratge del mètode de Bradford 

 

Com podem observar en el gràfic 6 l’absorbància de les mostres augmenta amb 

la concentració de proteïna i així a partir dels resultats que ens mostra 

l’espectrofotòmetre podem saber quina es la concentració de proteïna en la 

mostra. 

El percentatge en proteïna obtingut en aquest procediment va ser: 

 0,5 μg/μL la primera vegada que es va dur a terme el procediment 

 17,5 μg/μL la segona vegada que es va dur a terme el procediment 
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6.3.3 Electroforesis 

Després de duen a terme les electroforesis seguint el procés descrit a l’apartat 

6.4.4, els resultats obtinguts van ser: 

 Primera electroforesis (realitzada amb les mostres obtingudes en la segona 

repetició de la hidròlisi de les proteïnes) : 

En aquesta electroforesi (Figura 60) es van analitzar les mostres obtingudes 

en la segona vegada que es va realitzar la hidròlisi de les proteïnes. 

Comparant amb els marcadors de pes molecular (primer carril) es pot 

observar que el pes molecular de la mostra es molt petit, inferior a 17kDa. A 

més degut a que la concentració de proteïna en la mostra és molt petita, de 

tant sols 0,5 μg/μL les bandes de l’electroforesi estan molt difuminades i 

surten junt amb el front de tinció.  

 
 

1%  d’enzim sense ajustar el pH 

 
 

1% d’enzim ajustant el pH cada 2 h 

 

 
 

5% d’enzim sense ajustar pH 

 

 
 

5% d’enzim ajustant pH cada 2 h 
 

Figura  60. Resultats gel electroforesis, les zones encerclades en taronja és on es troben les 
bandes corresponents als nostres pèptids 

 

17 kDa 
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 Segona electroforesi (realitzada amb les mostres obtingudes en la tercera 

repetició de la hidròlisi de les proteïnes): 

En aquesta electroforesis (Figura 61) podem observar també que el pes 

molecular de les peptones obtingudes és molt baix també de menys de 

17kDa. Però a diferencia dels primers gels d’electroforesis, en aquests si que 

es poden observar millor les bandes de les mostres, això es degut a que en 

aquestes mostres la concentració de proteïna era molt superior, de 

exactament 17,5 μg/μL i en els dos casos es va posar la mateixa quantitat 

de mostra, 14,5 µL sense tenir en compte la seva concentració. 

  
 

Figura  61. Resultats electroforesis. Mostres amb un 6,25% d’enzim ajustant el pH cada 4h. Les 
zones encerclades en taronja és on es troben les bandes corresponents als nostres pèptids 
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6.4 Preparació medis de cultiu 

6.4.1 Determinació del percentatge en nitrogen 

Després de realitzar aquest procediment descrit en l’apartat 5.5.1 podem 

observar a la taula 6 els resultats de la determinació de nitrogen. 

Taula 6. Resultats de la determinació del contingut en nitrogen 

TIPUS DE MOSTRA 
MITJANA DEL CONTINGUT 

EN NITROGEN (%) 

Mostres 4h 11,29 

Mostres 8h 10,20 

Mostres 12h 10,47 

Mostres 24h 10,39 

Peptones comercials 11,49 

 

A la taula 6 observem que les mostres hidrolitzades tenen un contingut en 

nitrogen de prop de l’11%, valor similar al de les peptones comercials. Per això, 

creiem que no hi haurà cap inconvenient en substituir les peptones comercials 

per les obtingudes en aquest treball en la preparació de medis de cultiu. 

 

 

6.5 Sembra i cultiu dels fongs  

Després de dur a terme el procediment descrit en l’apartat 6.6 podem observar 

els resultats següents. 
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Dia 3: 

Taula 7. Fong 1 després de 3 dies d’incubació a 28ºC 

FONG 1 

MEDI A MEDI B 

  
 

Taula 8. Fong 2 després de 3 dies d’incubació a 28ºC 

FONG 2 

MEDI A MEDI B 
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Taula 9. Fong 3  després de 3 dies d’incubació a 28ºC 

FONG 3 

MEDI A MEDI B 

  
 

Taula 10. Fong 4 després de 3 dies d’incubació a 28ºC 

FONG 4 

MEDI A MEDI B 
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Dia 6: 

Taula 11. Fong 1 després de 6 dies d’incubació a 28ºC 

FONG 1 

MEDI A MEDI B 

  
 

Taula 12. Fong 2 després de 6 dies d’incubació a 28ºC 

FONG 2 

MEDI A MEDI B 
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Taula 13. Fong 3 després de 6 dies d’incubació a 28ºC 

FONG 3 

MEDI A MEDI B 

  
 

Taula 14. Fong 4 després de 6 dies en la incubadora 

FONG 4 

MEDI A MEDI B 
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FONG 1: 

En la taules 7 (fong 1 als 3 dies de ser sembrat) i 11 (fong 1 als 6 dies de ser 

sembrat) podem observar que els medis amb peptones extretes dels fins han 

tingut un major creixement que els dos controls tant el positiu com el negatiu per 

tant podem deduir que aquest fongs es desenvolupen millor en un medi amb un 

percentatge de proteïna més elevat que el comercial. 

A més podem observar que entre el medi A i el medi B no hi ha pràcticament cap 

diferència als 3 dies de la sembra però als 6 dies es pot observar un lleuger major 

creixement en els fongs del medi B. 

FONG 2: 

Tal i com ens mostren les taules 8 (fong 2 als 3 dies de ser sembrat) i 12 (fong 2 

als 6 dies de ser sembrat) podem veure que en tots dos casos el creixement del 

fong en els medis amb major concentració de peptones ha estat superior en 

comparació amb els dos controls. 

A més, en el dia 6 podem observar com en el medi B ha crescut més el fong que 

en el medi A. 

FONG 3: 

Les imatges de la taula 9 (fong 3 als 3 dies de ser sembrat) ens mostren que el 

creixement del fong en els diferents medis és molt semblant i gairebé no es pot 

apreciar cap diferència. Tampoc es pot observar diferències entre el medi A i B. 

En canvi, les imatges que ens mostra la taula 13 (fong 3 als 6 dies de ser 

sembrat) es pot veure com en el medi A el fong ha crescut més que en el medi 

B.  

A més, la Figura 62 ens mostra l’interior de les càpsules de petri després de 6 

dies de la sembra i com podem observar els controls han crescut de manera 

diferent que els medis amb més concentració de peptones. En els controls 

podem observar que el fong ha començat a agafar el seu color vermell 

característic i en els altres medis encara no s’observa aquest color. En canvi 

podem veure que el creixement de filaments en el fong de les plaques amb més 

peptones és notablement major que en els controls. Aquests filaments poden ser 
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un mètode de supervivència del propi fong ja que en el medi en el que es troba 

pot haver-hi un dèficit d’algun component necessari per al fong.   

 
Figura  62. Fong 3 després de 6 dies de ser sembrat. Aquesta figura mostra l’interior de la 

capsula de Petri que conté el fong esmentat. 

 

FONG 4:  

En les taules 10 i 14 podem observar el creixement del fong 4. En tots dos casos 

observem que el creixement en els controls ha estat inferior que en els altres 

medis. Aquestes diferències s’accentuen després de 6 dies de la sembra. 

Entre els medis A i B no s’observen gaires diferències. 

CONTROL + PEPTONES DE 12h PEPTONES DE 24h 

   

Figura  63. Fong 4 després de 6 dies de la sembra. La figura mostra l'interior de les capsules de 
Petri del medi B amb el fong 4. 

Tal com observen en la figura 63 el fong ha crescut tant en el control com en els 

medis amb peptones, però podem observar que el creixement es major en els 

medis amb peptones i, a més, el seu creixement també és més homogeni.
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DISCUSSIÓ DE RESULTATS 

La bioeconomia és una eina que juga un paper mot important en la nostra 

societat i que s'està convertint en essencial per al planeta on habitem. Per aquest 

motiu l'objectiu principal de la part pràctica era dur a terme un exemple d'una 

aplicació de la bioeconomia obtenint un producte amb ús comercial a partir d'un 

residu animal per obtenir un benefici econòmic. 

Després de realitzar la pràctica al laboratori podem afirmar que l'objectiu s'ha 

complert amb satisfacció, ja que a partir del residu subministrat per l'empresa 

Subproductos Cárnicos Echevarria y Associados i després de caracteritzar-la i 

de dur a terme una hidròlisi enzimàtica de la fracció proteica, hem pogut obtenir 

peptones, que han estat utilitzades per a la substitució de peptones comercials 

en la elaboració de medis de cultiu aptes per al creixement de diferents 

microorganismes. 

Els medis de cultius elaborats amb les peptones extretes del residu han estat 

provats amb diferents fongs i comparats amb medis de cultiu comercials. I 

després d'analitzar detingudament els resultats hem observat que els fongs 

creixen en tots dos tipus de medis i inclús la majoria de fongs han crescut més 

ràpid en els medis de cultiu elaborats emprant les peptones formades a partir del 

residu. Per tant, sí que podem dir que hem estat capaços d’obtenir un producte 

útil per a ser comercialitzat, per tant hem valoritzat un residu que no tenia cap 

interès per a l’empresa subministradora. 

Ara bé per assegurar-nos que no només hem valoritzat el residu, allargant la 

seva vida útil, sinó que també se’n podran obtenir beneficis a partir de la seva 

comercialització, hauríem de realitzar un balanç econòmic en el qual es calculés 

el cost de tots els materials utilitzats per a l'obtenció de les peptones i dels medis 

de cultiu, a partir d'aquestes, i els beneficis que ens aportaria la seva 

comercialització. També hauríem de tenir en compte quin és el cost de la 

eliminació d’aquesta fracció proteica com a residu si no es dugués a terme el 

procediment realitzat en aquesta pràctica de laboratori. 

A més, de cara al futur es podria continuar la pràctica realitzada millorant el 

procés d’hidròlisi enzimàtica. Per fer-ho, a partir dels resultats de la determinació 

del contingut en aminoàcids (explicat a l’apartat 6.2.3), es podria escollir un 
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enzim que permetés el trencament de la seqüència polipeptídica en uns punts 

en concret, millorant així la composició de les peptones generades. 
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CONCLUSIONS  

La investigació realitzada per dur a terme aquest treball m'ha obert els ulls a una 

de les qüestions més importants de l'actualitat, la conservació del nostre planeta. 

Tots hem escoltat en alguna ocasió a la televisió o hem llegit als diaris notícies 

sobre desastres mediambientals i sobre la dura situació en la qual es troba el 

nostre planeta però molt poca gent és conscient de la realitat, i és que arribarà 

un moment, en un futur no tan llunyà, que la terra no serà capaç de suportar el 

grau de destrucció que està provocant la sobreexplotació que els humans estem 

duent a terme sobre el nostre planeta i que esta causant problemes com: 

 L’efecte hivernacle 

 La destrucció de la capa d’ozó 

 El desglaç de les glaceres 

 El canvi climàtic 

 La contaminació de l’atmosfera 

 L’esgotament dels recursos 

 Gran acumulació de residus 

 Desforestació  

Es clar, doncs, que la situació actual és insostenible, ja que estem extraient 

recursos a una velocitat més ràpida de la que aquests es regeneren. El 8 d'agost 

de l'any 2017 ja s'havien esgotat els recursos ecològics de la terra que el planeta 

podia consumir durant tot l'any. A més, l'augment de la població i el consumisme 

en el qual la societat està immersa provocaran l’agreujament d’aquest problema 

fins a arribar a un punt on es produeixi l'esgotament total dels recursos terrestres. 

Per evitar arribar a aquest punt és totalment necessari que implementem la 

bioeconomia, que no tan sols ens permetrà resoldre els problemes 

mediambientals que el sistema econòmic actual està produint en el nostre 

planeta sinó que també ens aportarà un enriquiment econòmic, tant a les 

empreses, les quals es beneficiaran reduint el nombre de processos d'extracció 

de recursos i de producció com a la població qui podrà comprar o llogar béns a 

preus més baixos. 

Malgrat tots els projectes que s'estan duent a terme arreu del món per a impulsar 

la bioeconomia, aquest procés no serà fàcil, ja que és necessari la implicació de 
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no tat sols els estats i les institucions les quals tenen un paper fonamental ja que 

són les úniques capaces de crear lleis i normes que impulsin aquest projecte sinó 

que també es necessari que les empreses adoptin aquest nou sistema juntament 

amb la col·laboració de la societat qui ha de ser conscient de quina és la situació 

actual i actuar en conseqüència. Finalment, necessitem que es duguin a terme 

grans projectes d'investigació en universitats, organismes públics, centres 

tecnològics i empreses per a millorar els processos químics i biològics i obtenir 

bioproductes i bioenergia d'una manera més senzilla. 

Una altra part molt enriquidora d’aquest treball ha estat el poder realitzar la part 

pràctica en el laboratori de la universitat de la UdL. Allí, he après a treballar en 

un laboratori, no tan sols el comportament i les normes de seguretat que hi ha 

en aquest, sinó també quin és el procediment a seguir a l'hora de realitzar un 

projecte, des de la tasca de recerca bibliogràfica fins a la realització del 

procediment i l'extracció de conclusions. Finalment la practica a la universitat, el 

contacte amb el professorat i investigadors m'ha apropat al món universitari i al 

món de la recerca i m'ha enriquit molt acadèmicament i personalment.  

A més el fet d’haver assolit l’objectiu de la part experimental i d’haver extret les 

conclusions de què: 

 La caracterització de la mostra, tant de les dues fraccions diferents com 

el de la mescla ens ha permès observar que amb el fraccionant es millora 

el percentatge de proteïna de la mostra i aquesta és més homogènia. 

 La separació en tres fases ens ha permès saber quina d’elles contenia un 

percentatge més alt de proteïna i a partir d’aquesta informació s’ha 

començat a treballar amb aquesta part més proteica. 

 La determinació del aminoàcids ens ha permès determinar el contingut en 

aminoàcid de la mostra i escollir enzim X per a obtenir un elevat grau 

d’hidròlisi. En un futur també ens permetria escollir un enzim més adequat 

per a optimitzar l’activitat de les peptones en funció del hidrolitzats 

obtinguts. A més, també ens ha permès identificar la interfase com una 

solució rica en col·lagen, degut a què conté una elevada quantitat de 

hidroxiprolina, prolina i glicina. 
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 La determinació del grau d’hidròlisi ens ha permès optimitzar el procés 

d’hidròlisi, realitzat amb l’enzim X, de les mostres, ja que a partir d’aquest 

anàlisi hem observat que per aconseguir millors resultats hem de regular 

el pH a 8 durant el procés i que per a fer-lo més econòmic és suficient 

utilitzar un 5% d’enzim. A més, 12h de reacció són suficients per a obtenir 

el major grau d’hidròlisi. 

 Les electroforesis realitzades ens han mostrat que els hidrolitzats de 

proteïna contenen pèptids d’un pes molecular molt petit, per sota dels 17 

KDa. 

 La sembra i el cultiu dels fongs ens ha mostrat l’eficiència dels medis 

creats a partir del residu animal. 

Tot plegat m’ha permès recollir els fruits d’un llarg esforç, el que suposa fer un 

treball de recerca. I he pogut entendre que si tots ens hi posem i ens hi esforcem, 

podrem fer del nostre i únic planeta un lloc habitable per moltes generacions 

futures. 
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