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1. INTRODUCCIÓ 

 
 En aquest treball, parlarem dels enzims i la seva relació amb la indústria, més 

concretament la indústria alimentària. 

 

 En la primera part del treball farem una introducció generalitzada de què són els 

enzims i la seva utilització en la indústria en general observant que tenen múltiples 

aplicacions en tots tipus de sectors industrials. 

 

 En la segona part ens introduirem més a fons en la utilització dels enzims en el 

sector de la indústria alimentària. 

 

 Aquí podrem veure, en cada cas, després d’una explicació del procés 

d’elaboració del producte, quines aplicacions tenen els enzims en aquests processos per 

tal de millorar-los i fent-los més fàcils i més rendibles, ajudant indirectament a un 

respecte al medi ambient  ja que moltes vegades es pot reduir les quantitats de residus 

en el procés. 

 

 Aconseguirem finalment veure que els enzims i la indústria dels aliments van 

estretament lligats amb les seves múltiples aplicacions i que aquesta tecnologia 

enzimàtica té molt camp encara per conèixer. 
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2. ELS ENZIMS 

 

 Els enzims són molècules de proteïnes que tenen la capacitat de facilitar i 

accelerar les reaccions químiques. Com a catalitzadors, els enzims actuen en petites 

quantitats i es recuperen indefinidament. No produeixen reaccions que siguin 

energèticament desfavorables i no modifiquen el sentit dels equilibris químics, sinó que 

acceleren la generació de les reaccions. La substància sobre la que actua un enzim es 

denomina substrat. La velocitat de les reaccions enzimàtiques depenen de la 

concentració de l’enzim, de la concentració del substrat (fins a un punt) i de la 

temperatura i el pH del medi on es produeix la reacció. Mentre que els catalitzadors 

químics normals requereixen sistemes amb condicions bastant agressives, ja siguin pel 

pH,  la  temperatura o la pressió, els sistemes enzimàtics requereixen condicions molt 

suaus, característiques en tots els organismes vius. A sota podem veure la imatge d’un 

enzim (figura 1). 

  

 

 
Figura 1. Imatge d’un enzim (Ref. www.arrakis.com) 

 

 Un catalitzador és una substància que accelera una reacció química, fins 

aconseguir que sigui instantània o quasi instantània. Un catalitzador accelera la reacció 

al disminuir l’energia d’activació (Fig. 2). 
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Figura 2. En una transformació de "A" a "P", "A" representa les molècules reaccionants, que 

constitueixen l’estat inicial. "P" representa els productes o estat final. La reacció química de A a P és 

un procés possible si l’energia de P es menor que la de A. Però hi ha una barrera d’energia que els 

separa; si no fos per ella, A no existiria, perquè no seria estable i s’hauria transformat en P. Aquest 

escull és una barrera energètica, l’energia d’activació (Ea), que correspon a l’estat de transició. 

(www.arrrakis.com) 

 

Són molècules especialitzades que catalitzen o acceleren milers de reaccions 

bioquímiques en cada cèl·lula, teixit, òrgan o sistema. Milers d’enzims han estat 

estudiats al cos humà, encarregats de les respostes de la temperatura corporal, 

contracció muscular, conducció nerviosa, excreció d’orina, intercanvis de gasos al 

pulmó, utilització d’oxigen per la cèl·lules, reparació cel·lular, creixement cel·lular i 

pràcticament cada funció que la cèl·lula realitza. Els enzims són fundamentals perquè 

l’organisme treballi eficientment, assegurant que les cèl·lules rebin tots els nutrients 

necessaris per les seves funcions. Actuen com a catalitzadors perquè proporcionen un 

micro ambient adequat per a que tingui lloc aquella reacció química. Col·loquen el 

substrat en una orientació adequada, que facilita la reacció eliminant l’aigua. 

 

El nom d’enzim, va ser proposat el 1867 pel fisiòleg alemany Wilhelm Kühne 

(1837-1900), deriva de la frase grega zyme, que significa “fermentant”. Però els 

verdaders descobridors dels enzims van ser, Payen i Persoz, el seu descobriment va 

passar desapercebut durant molt temps fins hi tot quan el 1857, Pasteur analitza la 

fermentació alcohòlica, quasi no la té en compte. Payen i Persoz havien indicat que la 

fermentació de la malta podia produir-se en absència de qualsevol massa vivent; i 
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Berthelot havia reforçat aquesta hipòtesi al demostrar que un enzim de la saliva que 

havia estat aïllat, la invertina, transformava automàticament solucions de sucre en 

sucres més simples. Fins el 1897, l’alemany Eduard Büchner no va aconseguir aïllar la 

diastasa alcohòlica i demostrar al mateix temps el fonament de la intuïció de Payen, 

Persoz i Berthelot; en efecte, la diastasa conserva la seva eficàcia inclús quan està 

aïllada del llevat. S’havia establert alguna cosa molt important: els enzims no necessiten 

suport vivent para exercitar la seva acció.  

 

2.1  Característiques generals 

 

• Són catalitzadors molt eficaços: acceleren les reaccions fins a milions de 

vegades. P. Ex: Anhidrasa carbònica. 

 

CO2 + H2O �  H2  +  CO3 

 

Contribueix a la respiració. Accelera la velocitat de reacció 107 vegades. El 

potencial d’oxidació és capaç de convertir 105 molècules de CO2 a la vegada. 

 

• Tenen gran especificitat de substrat: són capaços d’activar una molècula, però 

amb una lleugera variació no funciona. P.ex.: isòmers. Hi ha enzims molt poc específics 

(p.ex.: subtilisina, que trenca gairebé qualsevol proteïna que tingui davant). En canvi hi 

ha d’altres que són molt específiques (la tripsina només trenca el costat Carboxi de 

lipsina i arginina. Hi ha proteases molt més específiques (trombina). És un component 

que trenca l’enllaç Arginina-Glycina d’uns determinats enllaços, d’un determinat 

substrat, envoltats d’unes seqüències especials.... 

 

• Tenen possibilitat de regulació: tots estan sota el control de molts factors. Hi ha 

regulació al·lostèrica (fenomen pel qual altres molècules dels factors al·lostèrics regulen 

positivament o negativament la funció d’un enzim). També existeixen proteïnes 

reguladores que interaccionen amb altres proteïnes i els activen o inhibeixen. La 

regulació per modificació covalent consisteix sobretot en la fosforilació de proteïnes. 

Són molt importants al control del metabòlits. 
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 També és important l’existència d’enzims que es sintetitzen com a proenzims 

inactius que mitjançant una regulació proteolítica controlada es transformen en enzims 

actius. P.ex.: enzims digestius, que es formen més llargs del normal, després es trenquen 

i donen lloc als enzims digestius. 

 

Gairebé tots els enzims són proteïnes, però també hi ha alguns  tipus de RNA 

que tenen certa capacitat enzimàtica al procés de síntesi, mitjançant una reacció 

autocatalítica. 

 

• Molts enzims necessiten algun factor per ser activats. Aquests factors són 

els cofactors o anomenats també coenzims. Els cofactors poden ser ions 

inorgànics (Fe, Cu...) o altres molècules orgàniques més petites (moltes 

deshidrogenases necessiten ADN per funcionar). Són petits, no proteics, 

relativament complexes i termostables, necessaris per a l’activitat d’un 

enzim, fàcilment separables d’aquests sense destruir-los. Es diferencia 

del grup prostètic de l’enzim en el fet d’aquesta possibilitat de separació 

sense destrucció. Els coenzims, al contrari dels substrats, acostumen a 

ésser regenerats en fases posteriors de l’acció enzimàtica. Sovint són 

associats a les vitamines, moltes de les quals actuen com a coenzims. 

Actuen com a acceptadors o com a donadors d’un tipus específic d’àtom 

o de grup d’àtoms, que treuen d’una altra molècula o els hi posen, en una 

reacció catalitzada per l’holoenzim. El tipus de material transferit és 

correntment hidrogen o radicals petits. Si el cofactor està unit de manera 

molt estable i permanent a la proteïna, se li dóna el nom de grup 

prostètic. Quan es parla de proteïnes que tenen grup prostètic (P.ex.: 

citocroms de la cadena respiratòria), es parla de apoenzims (referint-se 

només a la proteïna) i holoenzims (proteïna + grup prostètic). 

 

• Els enzims es denominen afegint el sufix -asa al nom del substrat amb el 

qual reaccionen. L’enzim que controla la descomposició de l’orina rep el 

nom de ureasa; aquelles que controlen d’hidròlisis de les proteïnes 

s’anomenen proteases. Alguns enzims com les proteases, tripsina i  

pepsina, conserven els noms utilitzats abans de que s’adoptés aquesta 

nomenclatura. 
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2.2  Funció química dels enzims 

 

Actuen com a veritables catalitzadors biològics, acceleren la velocitat de la 

reacció, però no modifiquen l’estat d’equilibri de la reacció. 

 

A + B � C 

 

  Keq = La velocitat de la reacció directa e inversa són iguals. És la concentració 

de productes en relació amb els substrats. 

 

   

Els enzims no modifiquen l’equilibri de la reacció, només s’arribarà més ràpid 

aquest equilibri. 

 

Els enzims afavoreixen la velocitat de la reacció perquè disminueixen l’energia 

d’activació d’aquesta S’entén per "energia d’activació" al valor d’energia que és 

necessari aplicar (en forma de calor, electricitat o radiació) per que dues molècules 

determinades col·lisionin i es produeixi una reacció química entre elles (figura 3): 

 

 

 

Figura 3. En aquest dibuix es demostra gràficament que l’enzim fa baixar l’energia d’activació com 

indica la ratlla vermella i això provoca que augmenti la velocitat de la reacció, és a dir, fa de 

catalitzador de la reacció. (Ref. www.arrakis.com) 

[ C ] 

[ A ] [ B ] 
Keq= 
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Els substrats i productes tenen una energia química. Durant la reacció es passa 

per una etapa de transició a on es passa per una energia més alta. Aquesta diferència 

d’energia entre el substrat i l’estat de transició és l’energia lliure d’activació. La 

disminució d’aquesta energia facilita que a les molècules els sigui més fàcil passar la 

barrera de l’estat de transició. 

 

El concepte termodinàmic  ve definint si una reacció és espontània o no. Està 

relacionat amb l’energia lliure del substrat i dels productes. Serà possible quan el 

increment de l’energia lliure de Gibbs de la reacció sigui menor que 0. 

 

L’energia lliure de Gibbs del producte és menor que l’energia lliure de Gibbs 

dels substrats. Una reacció pot ser espontània però molt lenta i que no es pugui veure. El 

component cinètic (velocitat de reacció) ve definida per l’energia lliure d’activació. És 

ràpida si l’energia és petita perquè a les molècules de substrat no els costarà gaire 

arribar a l’estat de transició. 

 

Els enzims col·loquen al substrat en una orientació adequada per a que tingui 

lloc la reacció. El lloc on es col·loca l’enzim per a que tingui lloc la reacció és el centre 

actiu de l’enzim. Sempre és un lloc concret. 

 

El centre actiu estabilitza el complex enzim -substrat, per a que necessiti menys 

energia que sense enzims. 

 

E  +  S  �  ES  �  E  +  P 

 

Ho fa perquè disminueix l’entropia del sistema (mobilitat energètica del centre 

actiu), la molècula de substrat elimina l’envolta de solvatació de l’aigua, col·loca al 

substrat en la manera adequada (els grups funcionals s’orienten adequadament, si és 

necessari, obliga al substrat a distorsionar-se per a facilitar la reacció. 

 

Alguns enzims, como la pepsina i la tripsina, que intervenen en la digestió de las 

proteïnes de la carn, controlen moltes reaccions diferents, mentre que altres com la 

ureasa, són molt específiques i només poden accelerar una reacció. Unes altres alliberen 
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energia per la contracció cardíaca i la expansió i contracció dels pulmons. Moltes 

faciliten la conversió del sucre i aliments en varies substancies que l’organisme precisa 

per la construcció de teixits, la reposició de cèl·lules sanguínies i la alliberació d’energia 

química para moure els músculs. 

 

A més a més, la pepsina, la tripsina i altre enzims tenen la propietat peculiar 

anomenada autocatàlisis que els permet originar la seva pròpia formació a partir d’un 

originador inert anomenat zimogen. Com a conseqüència, aquests enzims es poden 

reproduir en un tub d’assaig. 

 

Els enzims són molt eficaços. Quantitats petites d’un enzim es poden realitzar a 

baixes temperatures el que podria requerir de reactius violents i altes temperatures amb 

mètodes químics ordinaris. Per exemple, uns 30 g de pepsina cristal·lina pura són 

capaços de digerir quasi dos tonades mètriques de clara d’ou en poques hores. 

 

Per tant podríem definir 4 característiques essencials dels enzims: 

• Tots els enzims són de naturalesa proteica. 

• Cada enzim té una acció catalítica específica. 

• La seva activitat normal depèn del seu ambient. 

• Les condicions anormals provoquen activitat reduïda. 

 

2.3  Característiques dels centres actius enzimàtics 

 

Els centres actius de l’enzim són regions petites de la molècula. Normalment són 

forats o solcs de caràcter apolar (figura 4), de manera que del centre actiu s’eliminen les 

molècules d’aigua i faciliten la interacció amb el substrat. 
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Figura 4. Molècula d’enzim amb el centre actiu com un forat. 

El substrat o substrats només interaccionen amb el centre actiu de l’enzim. Hi ha 

uns quants tipus d’enzims que contribueixen a diferents tipus de reaccions 

bioquímiques, com es podrà veure més avall. Les interaccions entre Enzim i Substrat 

són de tipus no covalent i relativament febles. De forma que el centre actiu del Enzim i 

el Substrat han de tenir unes geometries complementàries (figura 5). 

 

 

Figura 5. La mateixa molècula d’enzim apunt d’interaccionar amb el substrat que té la forma 

complementària del centre actiu. 

 

S’han proposat dos models per a la interacció Substrat -Enzim: 

 

• Clau i pany: pressuposa que el centre actiu de l’enzim és complementari 

tridimensionalment a la molècula de substrat, de forma que interaccionen formant el 

complex enzim –substrat (figura 6). 
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Figura 6. Esquema que demostra que el centre actiu te forma complementaria amb el substrat (clau i 

pany) amb un exemple concret la Glucosa-6-fosfatasa 

 

• Ajustament induït: el centre actiu del Enzim no té una geometria 

complementària per la molècula, sinó que s’indueix un canvi conformacional al centre 

actiu de l’enzim. El centre actiu és complementari a la conformació del substrat de 

l’estat de transició. Per això ajuda a la seva síntesi. Són interaccions iòniques químiques 

que ajuden a que s’arribi a l’estat de transició més fàcilment. El centre actiu de l’enzim 

participa directament al mecanisme de la reacció. 

 

Segons el paper de l’enzim hi ha diferents tipus de catàlisi: 

 

1. Catàlisi àcid - base: són reaccions on hi ha una transferència de H+ ( de l´H2O 

al substrat o al revés). Residus dels aminoàcids participen a la transferència de H+. 

P.ex.: Lisozim. 

 

2. Catàlisi covalent: en un determinat moment de la reacció es forma un enllaç 

covalent entre l’enzim i el substrat. Ex: carboxipeptidasa A. 

 

L’enzim accelera el procés de conversió dels substrats a productes, normalment 

tant que la reacció no es pot originar a falta d’enzim. 

 

Encara que l’enzim s’uneix amb el substrat per molt poca estona, aquests dos 

parteixen després, quedant l’enzim lliure. Així l’enzim no es gasta en el procés, a 

diferència del substrat, així l’enzim pot continuar reaccionant si se li proporciona més 

substrat (figura 7). 



 13 

 

                
 

Figura 7. Esquema de la unió del substrat amb l’enzim: 1. El substrat i l’enzim es troben separats. 2. 

L’enzim i el substrat s’uneixen en el centre actiu del primer. 3. Al cap d’un instant es separen havent-

ne gastat el substrat i obtenint-ne un producte mentre l’enzim esta preparat per una nova unió. 

 

2.4  Factors que influeixen en l’acció enzimàtica 

 

Els canvis de temperatura, pH i concentració del substrat i l’enzim afecten a la 

velocitat de reacció degut a les interaccions entre les molècules de l’enzim i el substrat. 

 

• Els efectes de la temperatura es poden explicar sobre la base de teoria cinètica. 

L’augment de temperatura provoca que incrementi la velocitat de moviment 

molecular i així les possibilitats de col·lisions moleculars, però dins d’una franja 

estreta de temperatura, aproximadament entre 0 i 45°C, a partir d’aquest interval 

l’enzim perd les seves propietats, la velocitat de reacció és proporcional a la 

temperatura. Es diu sovint que la proporció d’un enzim de reacció es dobla per a 

la pujada de 10°C de temperatura (figura 8). 

 

Figura 8. El punt òptim representa el màxim d’activitat. A temperatures baixes, els enzims es troben 

"molt rígids" i quan se supera un valor considerable (major de 45ºC) l’activitat cau bruscament 

perquè, com a proteïna, l’enzim es desnaturalitza. 
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• El pH òptim és en el que l’activitat és màxima. Es troba a la vora del pH 

fisiològic (figura 9). El pH pot afectar de varies maneres: 

 

1. El centre actiu pot contenir aminoàcids amb grups ionitzats que poden variar 

amb el pH. 

 

2. La ionització d’aminoàcids que no estan en el centre actiu poden provocar 

modificacions en la conformació de l’enzim. 

 

3. El substrat pot veure’s afectat per les variacions del pH. Alguns enzims 

presenten variacions peculiars. Per exemple, la pepsina de l’estómac, 

presenta un òptim a pH=2, i la fosfatasa alcalina del intestí un pH= 12 

 

 
Figura 9. Al comprovar experimentalment l’influencia del pH en la velocitat de les reaccions 

enzimàtiques s’obtenen corbes que indiquen que els enzims presenten un pH òptim d’activitat. 

 

 El pH no afecta l’activitat enzimàtica, sinó la concentració de protons. Aquests a 

demés d’alterar l’estructura de l’enzim i el substrat, poden participar també en la reacció 

com a substrat o producte. En aquests casos, la concentració de protons afecta 

directament la velocitat de la reacció. 
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A sota hi ha la taula 1, exemple d’alguns enzims amb el seu pH òptim 

d’actuació: 

 

ENZIM pH ÒPTIM 

Pepsina 1,5 

Tripsina 7,7 

Catalasa 7,6 

Arginasa 9,7 

Fumarasa 7,8 

Ribonucleasa 7,8 

 

Taula 1. En aquesta taula demostrem que el pH òptim és específic i molt 

diferent per a cada enzim. 

 

• La concentració de l’enzim canvia la velocitat. La velocitat màxima canvia, però 

la Km no (figura 10). Per determinar l’activitat d’un enzim o sèrum, per 

quantificar-lo s’ha de fer a concentracions de substrat molt elevades, per a que 

totes les molècules d’enzims actives estiguin funcionant. 

 

Figura 10.      Efecte de la concentració del substrat 

 

Estudis científics en teixits de persones joves i persones d’edat avançada 

mostren que els teixits i cèl·lules de la gent jove, té 10 vegades més enzims que els 

teixits i cèl·lules de la gent gran. Si els nivells d’enzims estan disminuïts, els processos 

de reparació cel·lular i de defensa (sistema immune) no es realitzen eficientment i el 

procés d’envelliment cel·lular s’accelera. 

 

La naturalesa ha incorporat enzims especialitzats en cada aliment natural que 

consumim, per què l’organisme pugui metabolitzar-los. Els  enzims actuen en conjunt 
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con altres nutrients com alguns minerals, que si no esta presents no serà possible que 

l’enzim realitzi la seva tasca. 

 

Amb l’alimentació altament processada de la societat contemporània, hi ha molts 

enzims que són destruïts en el seu procés o quan els cuinem (la calor els destrueix). En 

aquest cas, el cos tindrà que substituir aquests enzims i amb el temps poden exhaurir-se. 

 

Els aliments que no són metabolitzats adequadament per la falta d’enzims, no 

"desapareixen" com per art de màgia. Es poden emmagatzemar com a greix, augmentar 

els dipòsits de colesterol de les arteries (aterosclerosis), augmentar el moc en el sistema 

respiratori i donar més treball al fetge en el seus processos. 

 

Amb nivells adequats d’enzims el control del pes serà més fàcil (estudis han 

demostrat la deficiència d’enzims com la amilasa i lipasa en pacients obeses), el sistema 

immune treballarà millor (prevenció natural de malalties cròniques -càncer) i tindrem 

una vida més llarga i saludable. 

 

Exemples de deficiència d’enzims que poden empitjorar algunes patologies: 

-Amilasa: canvis d’humor, fatiga, al·lèrgies, depressió 

-Proteasa: càndida, gingivitis, insomni 

-Lipasa: acne, psoriasis 

-Combinació de las anteriors: fatiga crònica, al·lèrgies, refredats freqüentes  

 

La única manera de rebre els enzims es a través dels aliments, preferiblement 

fruites i vegetals crus o cuinats al vapor durant poca estona i els sucs de fruites i 

vegetals en el seu estat natural. 

 

Els enzims que prenem com a suplement són destruïts a l’estómac i al intestí 

prim, digerits com qualsevol altre proteïna. La única excepció són els enzims digestius 

indicats a vegades a persones amb problemes de digestió. 
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2.5  Classificació dels Enzims 

 

Els enzims es classifiquen en 6 grups segons el tipus de reacció que catalitzen: 

 

1. Oxidoreductases 

2. Transferases 

3. Isomerases 

4. Hidrolases 

5. Liases 

6. Ligases 

 

1. Oxidoreductases (reaccions de oxido- reducció) 

 

Són els enzims relacionats amb les oxidacions i les reduccions biològiques que 

intervenen de manera fonamental en els processos de respiració i fermentació (figura 

11). Les oxidoreductases són importants a nivell d’algunes cadenes metabòliques, com 

la escissió enzimàtica de la glucosa, fabricant també el ATP, verdader magatzem 

d’energia. Extraient dos àtoms d’hidrogen, catalitzen les oxidacions de moltes 

molècules orgàniques presentes en el protoplasma; els àtoms d’hidrogen “agafats” del 

substrat són cedits cap algun captador. 

 

 
Figura 11. Si una molècula es redueix, té que haver-hi una altra que s’oxidi 

 

En aquesta classe es troben les següents subclasses principals: Deshidrogenases i 

oxidases. Son més d’un centenar d’enzims els quals actuen com a donadors, alcohols, 

oxàcids, aldehids, cetones, aminoàcids, DPNH2, TPNH2, i molts altres compostos i, 

como a receptors, els propis coenzims DPN i TPN, citocroms, O2, etc. 
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Actuen sobre ": CH – OH " 

Actuen sobre ": C = O " 

Actuen sobre ": C = CH – " 

Actuen sobre ": CH – NH2 " 

Actuen sobre ": CH – NH – " 

 

 

2. Transferases (transferència de grups funcionals) 

 

Aquests enzims catalitzen la transferència d’una part de la molècula (donadora) 

a una altra (receptora) (figura 12). La seva classificació es basa en la naturalesa química 

del substrat atacat i en la del receptor. També aquest grup d’enzims actuen sobre los 

substrats més diversos, transferint grups metil, aldehid, glucòsid, amina, sulfat, sulfúric, 

etc. 

 
Figura 12.      Una part de la molècula es transfereix a una altra 

 

Grups d’un àtom de C 

Grups aldehids o cetònics 

Grups acils 

Grups glucòsids 

Grups fosfats 

Grups que contenen sofre 

 

3. Isomerases (reacció de isomerització) 

 

Transformen certes substancies en altres isòmeres, es a dir, d’idèntica fórmula 

empírica però amb diferent desenvolupament (figura 13). Són els enzims que catalitzen 

diversos tipus de isomerització, sigui òptica, geomètrica, funcional, de posició, etc. Es 

divideixen en varies subclasses. 
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Figura 13.          Una substància es transforma en un isòmer 

 

Les racemases i els epimerismes actuen en la racemitzacions dels aminoàcids i 

en la epimerització dels sucres. Les primeres són en realitat parells d’enzims específics 

pels dos isòmers i que produeixen un únic producte comú. Les isomerases cis – trans 

modifiquen la configuració geomètrica a nivell d’un doble lligam. Les oxido–reductases 

intramoleculars catalitzen la interconversió de aldoses i cetoses, oxidant un grup CHOH 

i reduint al mateix temps al C=O veí, com en el cas de la triosa fosfat isomerasa, present 

en el procés de la glucòlisis; en altres casos canvien de lloc dobles lligams, com en la 

isopentenil fosfat isomerasa, indispensable en el canvi biocinètic del escualè i el 

colesterol. Per fi les transferases intramoleculars (o mutases) poden facilitar el traspàs 

de grups acil, o fosforil d’una part a una altra de la molècula, com la lisolecitina acil 

mutasa que transforma la 2–lisolecitina a 3–lisolecitina, etc. Algunes isomerases actuen 

realitzant inversions molt complexes, com transformar compostos aldehids en 

compostos de cetona, o al revés. Aquestes ultimes desenvolupen una oxidoreducció dins 

de la pròpia molècula (oxidoreductasa intramolecular)sobre la que actuen, traient 

hidrogen, a alguns grups i reduint altres; actuen àmpliament sobre els aminoàcids, els 

hidroxiàcids, hidrats de carboni i els seus derivats. 

 

4. Hidrolases (reaccions d’hidròlisis) 

 

Aquesta classe d’enzims actuen normalment sobre les grans molècules del 

protoplasma, como són la de glicogen, els greixos i las proteïnes. L’acció catalítica 

s’expressa en la escissió dels enllaços entre àtoms de carboni i nitrogen (C-N) o carboni 

i oxigen (C-O); Simultàniament s’obté la hidròlisis (reacció d’un compost amb l’aigua) 

d’una molècula d’aigua (figura 14). El hidrogen i l’oxhidril resultants de la hidròlisis 

s’uneixen respectivament a les dues molècules obtingudes per la ruptura dels 
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mencionats enllaços. La classificació d’aquests enzims es realitza en funció del tipus 

d’enllaç químic sobre el que actuen. 

 
Figura 14.   Transformen polímers en monòmers 

 

A aquest grup pertanyen proteïnes molt conegudes: la pepsina, present en el suc 

gàstric, i la tripsina i la quimotripsina, segregada pel pàncrees. Tenen un paper essencial 

en els processos digestius, degut a què hidrolitzen enllaços pèptids, estèrics i glucòsids 

 

Esters 

Enllaços glucòsids 

Enllaços pepsídics 

Altres enllaços C – N 

Anhídrids d’àcid 

 

5. Liases (Adició als dobles enllaços) 

 

Aquests enzims escindeixen (rarament construeixen) enllaços entre àtoms de 

carboni, o bé entre carboni i oxigen, carboni i nitrogen, i carboni i sofre. Els grups 

separats de les molècules que de substrat són quasi l’aigua, l’anhídrid carbònic, i 

l’amoníac (figura 15). Algunes liases actuen sobre compostos orgànics fosforats molt 

tòxics, escindint-los; uns altres separen el carboni de nombrosos substrats. 

 

 
Figura 15.     Formen dobles enllaços entre el carboni i un altre element 
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: C = C : 

: C = O 

: C = N – 

 

6. Ligases (Formació d’enllaços covalents amb escissió d’ATP) 

 

És un grup d’enzims que permeten la unió de dues molècules, en la qual hi 

esdevé simultàniament la degradació de l’ATP, que, en rigor, allibera l’energia 

necessària per dur a terme la unió dels primers. Es tracta d’un grup d’enzims molt 

importants i acabats de conèixer, doncs abans es pensava que aquest efecte es portava a 

terme per l’acció conjunta de dos enzims, una fosforilasa, per a fosforar a una 

substància A (A + ATP A - � + ADP) i una transferasa que passaria i uniria aquesta 

substància A, amb una altra, B (A -� + B A – B + Pi ) (figura 16). A aquest grup 

pertanyen enzims de gran rellevància recent, com els aminoàcids –ARN ligases 

conegudes habitualment amb el nom de sintetases de aminoàcids –ARN o enzims 

activadors d’aminoàcids que representen el primer pas en el procés biocenòtic de les 

proteïnes, i que formen unions C-O; les àcid tiol ligases, un exemple típic de les quals és 

l’acetil coenzim. A sintetasa, que forma acetil coenzim. A partir d’àcid acètic i coenzim 

A ; las ligases àcid–amoníac (glutamina sintetasa), i les ligases àcid-aminoàcid o 

sintetases de pèptids, alguns d’aquests exemples més coneguts són la glutació sintetasa, 

la carnosina sintetasa, etc.  

 

 
Figura 16.   Formen diversos tipus d’enllaços aprofitant l’energia de la ruptura de l’ATP 

 

L’acció d’aquests enzims es manifesta amb la formació d’enllaços entre àtoms 

de carboni i oxigen de diverses molècules, o bé entre carboni -sofre, carboni -nitrogen i 

carboni -carboni. Les ligases utilitzen sempre, pel procés de reacció, l’energia 
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proporcionada per l’ATP o compostos homòlegs que són degradats. Com a 

conseqüència d’això els enzims d’aquesta classe són els únics que intervenen en reacció 

no espontània des d’un punto de vista termodinàmic; Actuen sobre els substrats més 

diversos i revisten particular importància en el metabolisme dels àcids nucleics. 

 

: C – O 

: C – N 

: C – S 

: C – C 

 

2.6  Coenzims 

 

Els coenzims són molècules orgàniques complexes que necessiten alguns enzims 

per dur a terme la seva activitat, aquests poden estar íntima i permanentment unit a les 

proteïnes, o bé unir-se de manera feble i transitòria. La majoria d’ells són vitamines. Els 

coenzims més importants són, per exemple, el trifosfat d'adenosina (ATP), el 

dinucleòtid de nicotinamida i adenina (NAD), el dinucleòtid fosfat de nicotinamida i 

adenina (NADP), el coenzim A, la UDP-glucosa, el grup hemo de l’hemoglobina i 

moltes vitamines. Els coenzims, juntament amb certs elements químics inorgànics, 

reben el nom de cofactors enzimàtics. Alguns enzims necessiten un cofactor inorgànic i 

altres un cofactor tipus coenzim. Alguns enzims requereixen cofactors dels dos tipus. 

 

Els coenzims reaccionen amb l’enzim d’igual manera que el substrat, unint-se al 

lloc actiu. Es mouen d’un enzim a una altre agregant o traient grups químics del 

substrat. A la taula 2 de sota en podem veure algun exemple i en la taula 3 podem veure 

alguna funció dels cofactors. 

Taula 2. En aquesta taula veiem alguna funció dels coenzims 

Molècula Paper en la reacció catalitzada 

Biotina  transporta -COO- 

Coenzim A transporta -CH2-CH3 

NAD i FAD transporten electrons 
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Molècula Paper en la reacció catalitzada 

Ferro Fe 2+ o Fe 3+ Oxidació / reducció 

Coure, Cu + o Cu 2+ Oxidació / reducció 

Zinc, Zn2+ Ajuda a unir el NAD 

Taula 3. En aquesta taula veiem alguna funció dels cofactors 

 

Importància de l'ATP (Trifosfat d’adenosina) 

  

 És important ja que és la principal font d’energia dels éssers vius i s’alimenta de 

gairebé totes les activitats cel·lulars, entre elles el moviment muscular, la síntesis de 

proteïnes, la divisió cel·lular i la transmissió de senyals nerviosos. 

 

 Aquesta molècula es troba a tots els éssers vius i constitueix la font principal 

d’energia utilitzable per les cèl·lules per dur a terme les seves activitats. S’origina pel 

metabolisme dels aliments en uns orgànuls especials de la cèl·lula anomenats 

mitocòndries. 

  

 Composició de l'ATP 

 

L'ATP es comporta com una coenzim, ja que la seva funció d’intercanvi 

d’energia i la funció catalítica (treball d’estimulació) dels enzims estan íntimament 

relacionades. 

 

 La part adenosina de la molècula està constituïda per adenina, un compost que 

conté nitrogen (també un dels components principals dels gens) i ribosa, un sucre de 

cinc carbonis. Cada unitat dels tres fosfats (trifosfat) que té la molècula, està formada 

per un àtom de fòsfor i quatre d’oxigen i el conjunt està unit a la ribosa a través d’un 

d’aquests últims. 

 

 Els dos ponts entre els grups fosfat són unions d’alta energia, és a dir, són 

relativament febles i quan els enzims els trenquen cedeixen la seva energia amb facilitat. 



 24 

Amb l’alliberament del grup fosfat del final s’obté 7 Kcal d’energia disponible per al 

treball i la molècula d'ATP es converteix en ADP (difosfat d’adenosina). 

 

La majoria de les reaccions cel·lulars que consumeixen energia estan 

potenciades per la conversió d'ATP a ADP, fins i tot la transmissió dels senyals 

nerviosos, el moviment dels músculs, la síntesis de proteïnes i la divisió de la cèl·lula. 

 

En general, el ADP recupera amb rapidesa la tercera unitat de fosfat a través de 

la reacció del citocrom, una proteïna que es sintetitza utilitzant l’energia aportada pels 

aliments. En les cèl·lules del múscul i del cervell dels vertebrats, l’excés d'ATP pot unir-

se a la creatina, proporcionant un dipòsit d’energia de reserva. A la figura 17 de sota 

veiem la composició química del ATP 

 

 
Figura 17.   Molècula d’ATP 

 

 

2.7  Obtenció enzims industrials 

 

Degut a les nombroses aplicacions industrials dels enzims i la seva cada vegada 

més creixent utilització s’han desenvolupat més i millors processos d’obtenció de 

preparats enzimàtics comercials. Fent servir diferents mètodes de purificació és possible 

obtenir altes concentracions enzimàtiques, que permeten una millor comercialització de 

l’enzim per finalitats industrials. 
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2.7.1 Fonts d’obtenció d’enzims 

 

 Els enzims per al seu ús industrial s’obtenen de tres fonts diferents; dels 

vegetals, de fonts animals i a partir dels microorganismes. 

 

Enzims vegetals: Alguns enzims s’extreuen de diversos vegetals. La indústria 

de la malta de civada és la font principal d’enzims de cereals. Els enzims proteolítics 

(que degraden proteïnes) tals com la papaïna i la bromelaïna que s’obtenen de la papaia 

i del ananàs, respectivament. La majoria dels enzims vegetals es troben disponibles en 

forma de pols sense una purificació gaire elevada, si bé les papaïnes i bromelaïnes estan 

disponibles en estat purificat. L’augment de la disponibilitat dels enzims vegetals depèn 

de diversos factors. 

 

Enzims animals: La industria empacadora de carns és la font principal per 

l’obtenció d’enzims d’origen animal, s’obtenen del pàncrees, estómac i fetge dels 

animals, i s’hi obtenen tripsines, lipases, quimosines, renines, proteases, pepsines i 

esterases. Són produïdes extremadament pures en quantitats industrials. 

 

Enzims microbians: Els enzims produïts per la fermentació de microorganismes 

representen aproximadament el 90% de tots els enzims produïts pels processos 

industrials. Principalment s’extreuen de bactèries, fongs i llevats.  

 

La immensa majoria dels enzims microbians es produeixen a partir 

d’aproximadament 25 microorganismes, incloent-hi una dotzena de fongs, però s’ha 

calculat que només aproximadament el 2% de los microorganismes existents en el món 

han estat estudiats com a font d’enzims. A la taula 4 es mostren alguns dels enzims més 

utilitzats a la indústria i la seva font d’obtenció. 
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Enzim Font d’obtenció 

a-amilasa  Pàncreas boví - porcí  

Lisozimasa  Albúmina d’ou 

Fosfolipasa  Pàncreas porcí 

Tripsina  Pàncreas boví - porcí 

Quimiotripsinasa  Pàncreas boví - porcí 

Pepsina  Mucosa porcina  

Renina  Bovins  

b-amilasa  Gra de civada  

Peroxidasa  Arrels de rave  

Papaina  Llet de papaia  

Amilasa  Bacillus Subtilis, Aspergillus Níger, Aspergillus cryzae  

Penicilinasa  Bacillus Subtilis 

Glucoamilasa Aspergullus Niger 

Invertasa  S. Cerevisiae, Aspergillus cryzae 

Celulasa  Aspergillus Níger, Trichoderma sp.  

Pectinasa  Clostridium sp.  

Proteasa Mucor miehei, Aspergullus oryzae 

Lipasa Floridures o llevats 

Glucosa isomerasa 
Bacillus Coagulans, Streptococcus Rubiginosus, Ectinoplanes 
missouriensis, Flavobacterium arborescens. 

  

Taula 4. Principals enzims utilitzats a la indústria i la seva font d’obtenció 

 

Els enzims microbians són més útils que els derivats de les plantes o animals per 

la gran varietat d’activitats catalítiques de que disposen, i perquè sovint es poden obtenir 

en quantitats abundants, barates, de forma regular i de qualitat uniforme. A més els 

enzims microbians són generalment més estables que els seus homòlegs, i el seu procés 

de producció és més fàcil i segur.  

 

La manipulació genètica i ambiental permet incrementar el rendiment o 

l’activitat enzimàtica de les cèl·lules, pot portar-se a terme fàcilment utilitzant cèl·lules 

microbianes degut al seu curt període de regeneració, a les simples exigències nutritives 

i a que els procediments de screening per les característiques desitjades són més fàcils.  
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2.7.2 Obtenció dels enzims 

 

a) Producció dels enzims 

 

Els fongs creixen en ambients durs defugits per organismes més grans i es poden 

crear en condicions de vida insignificants, en gran part perquè produeixen enzims 

inusuals capaços de realitzar reaccions químicament difícils. Bàsicament, per les 

indústries d’obtenció d’enzims els cultius cel·lulars són la millor opció en quant a la 

elaboració d’aquestes molècules proteiques. 

 

Els fongs són organismes unicel·lulars o pluricel·lulars que s’alimenten 

mitjançant l’absorció directa de nutrients. Els aliments es dissolen mitjançant enzims 

que secreten els fongs. 

 

La majoria dels fongs utilitzen sucres com la glucosa i la levulosa (D-fructosa), 

però alguns fan servir altres compostos orgànics com aliment, segons la seva capacitat 

per  sintetitzar els enzims adequats. 

 

Els enzims dels fongs poden actuar sobre una gran varietat de substàncies. Un 

grup d’enzims, anomenat el complex zimasa, permet als llevats portar a terme la 

fermentació alcohòlica. Altres enzims, com la protopectinasa, la pectasa i la pectinasa, 

hidrolitzen els compostos pectídics que hi ha en las capes mitges de les parets cel·lulars 

de les plantes. L’amilasa, cel·lobiosa, citasa, dextrosasa, invertasa, lactasa, maltasa, 

proteasa i la tenasa són també enzims produïts pels fongs. 

 

Els enzims hidrolítics dels fongs s’utilitzen en diversos processos industrials. 

Quan creixen sobre segó calent de blat o d’arròs, algunes espècies fúngiques produeixen 

una amilasa que es fa servir en la fermentació alcohòlica. Les proteases que s’obtenen 

d’altres fongs es fan servir en la fabricació de pegament líquid. La producció industrial 

d’alcohol etílic (etanol) es realitza per fermentació de la melassa de canya de sucre o de 

midó hidrolitzat mitjançant enzims formats por altres fongs. En el procés d’elaboració 

del pa s’afegeix llevat a la massa per produir diòxid de carboni. 
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b) Extracció, aïllament i purificació 

Figura 18.   Diagrama de flux per a l’obtenció d’enzims 

 

Una vegada aquests cultius cel·lulars es troben madurs, es procedeix a la 

extracció, purificació i concentració de l’enzim (figura 18). La purificació es porta a 

terme mitjançant tècniques cromatogràfiques i s’utilitzen tècniques de concentració. 

 

De cara a la seva aplicació industrial és necessari el desenvolupament de 

tecnologies i processos de separació eficients, que donin lloc a enzims d’alta puresa i 

que a la vegada obtinguin majors rendiments d’enzim per substrat emprat. 

 

L’ús de preparacions enzimàtiques poc pures pot tenir conseqüències molt 

negatives en els diferents processos industrials en què s’utilitzen ja que a més de l’acció 

EEXXTTRRAACCCCIIÓÓ,,  AAIILLLLAAMMIIEENNTT  II  PPUURRIIFFIICCAACCIIÓÓ  

MATERIAL DE PARTIDA 

RUPTURA CELULAR 

SEPARACIÓ SÓLID-LÍQUID 

ELIMINACIÓ D’ÁCIDS NUCLEICS 

PURIFICACIÓ 

PRODUCTE 

Detergent Tractament amb àlcali Tamisació líquida Agitació amb abrasius 

Tractament enzimàtic xoc osmòtic Tamisació sòlida 

Centrifugació Filtració 

Centrifugació Filtració 

Precipitació Separació bifàsica 
aquosa 

Centrifugació 
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enzimàtica que interessa, poden haver altres activitats enzimàtiques contaminants que 

podrien ocasionar reaccions indesitjables.  

 

b1) Lisis del teixits cel·lulars 

 

El primer pas del procés d’extracció del enzims és la divisió dels teixits 

cel·lulars dels microorganismes per tal de permetre una extracció de l’enzim per mitjà 

d’un homogeneïtzador o una liquadora; tècniques més modernes tals com la del ultrasò, 

l’autolisis i la congelació- descongelació es fan servir també. Els mètodes de ruptura els 

podem dividir en dos grans grups: 

 

• Mètodes químics de lisis cel·lular 

• Mètodes físics de lisis cel·lular 

 

1. Mètodes químics de lisis cel·lular: 

 

1 Àlcali 

2 Lisozim i EDTA 

3 Detergents: iònics i no iònics 

  

2. Mètodes físics de lisis cel·lular: 

 

1 Sonicació 

2 Shock per refredament 

3 Xoc osmòtic 

4 Congelació i descongelació 

5 Tamisació sòlida 

6 Homogeneïtzació amb abrasius 

7 Tamisació líquida 

 

b2) Extracció  

 

En primer lloc i com a més important o principal cal obtenir un extracte adequat 

del teixit que conté l’enzim. En cas de molts enzims hidrolítics senzills d’origen 



 30 

microbià, la proteïna s’allibera al mig del cultiu i es separa de les cèl·lules mitjançant 

centrifugació sent aquesta l’única etapa necessària. Aquesta tècnica és particularment 

adequada per a treballs amb bactèries gram-positives com ara el Bacillus subtilis 

(productor de la proteasa, subtilisina) i en menor grau per a organismes gram-negatius 

com la Klebsiella pneumoniae (productora de la a-I-6 glucosidasa, pululanasa). No 

obstant, la presència d’una membrana externa en organismes gram-negatius pot conduir 

a complicacions, potser només s’alliberi parcialment l’enzim en el medi on és. 

 

 En alguns microorganismes eucariòtics, com en el cas del llevat Kluyveromyces 

marxianus, l’enzim pot localitzar-se en la part externa de la membrana cel·lular però no 

s’allibera al mig del creixement. Freqüentment, l’alliberament de l’enzim implica una 

destrucció parcial o total de la cèl·lula. Per exemple, la inulinasa (enzim semblant a la 

invertasa pot alliberar-se des de la superfície del llevat per autòlisis de les cèl·lules a 

50ºC durant 14 hores. 

 

 Per a l’obtenció d’enzims intracel·lulars a partir de microorganismes es poden 

produir problemes més grans que els descrits anteriorment. Les tècniques de lisi 

cel·lular com és el cas de la disrupció mecànica (p.ex. pressió cel·lular, mòlt amb 

alúmina), sonicació tractament amb detergents i xoc osmòtic són entre d’altres els que 

s’han utilitzat com a més adequats per alliberar els enzims intracel·lulars. No obstant, 

l’extracte enzimàtic, conté, en aquests casos, molts altres components cel·lulars i 

aquests seran reconeguts quan es determinin en les etapes posteriors de la purificació. 

En particular, les cèl·lules bacterianes lisades alliberen quantitats superiors d’àcids 

nucleics, per això una de les primeres etapes en els processos de purificació estan 

encaminats a l’eliminació d’aquest contaminant. 

 

 Les tècniques que s’usen per a l’extracció d’enzims a partir de teixits animals 

són, en conjunt, similars a les empleades per a l’obtenció d’enzims intracel·lulars de 

microorganismes eucarionts (p.ex. llevats).La homogeneïtzació del teixit seleccionat en 

una solució tampó adequada és la tècnica més àmpliament utilitzada. Com a segon pas 

s’utilitza, sovint, la centrifugació diferencial per seleccionar la subfracció cel·lular o 

l’orgànul apropiat. L’aïllament d’un orgànul específic pot ser que pel seu compte 

proporcioni una purificació considerable de l’enzim, encara que a gran escala això no 

pugui realitzar-se de manera pràctica. 
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L’extracció d’enzims a partir de teixits vegetals presenta un nou conjunt de 

problemes i el número comparativament petit en que han estat aïllades és en part un 

reflex de les dificultats que es van a presentar. Les parets cel·lulars vegetals són un repte 

important per l’enzimòleg. Les forces necessàries per destruir aquesta barrera cel·lular 

són tan elevades com per a provocar generalment, durant els processos, la 

desnaturalització dels enzims desitjades. A més, molts vegetals contenen compostos 

fenòlics que són oxidats enzimàticament (polifenol oxidases) per la presència d’oxigen 

molecular formant productes que poden inactivar ràpidament un número elevat 

d’enzims. No obstant, existeixen diversos exemples d’enzims útils que han estat 

obtinguts a partir de plantes per mètodes senzills mitjançant processos biotecnològics, 

p.ex. les proteases bromelaïna (pinya) i papaïna (papaia). 

 

 El pH, la força iònica, la temperatura, la formació d’espuma, agents quelants, la 

composició del mitjà entre altres factors que s’utilitza per a l’extracció d’un enzim, són 

de gran importància en aquest procés i en les etapes posteriors de la purificació ja que 

aquests factors els inactiven provocant una pèrdua de producte. A la taula 5 es mostren 

alguns factors que poden desactivar els cultius de determinats enzims. Existeix una 

classificació de reactius tampons, que podem veure en la taula 6, que s’han usat en 

l’extracció d’enzims ja que minimitzen la desnaturalització i la degradació d’aquests, 

mitjançant una sèrie d’experiències pilot es pot arribar a l’elecció d’una combinació 

apropiada d’aquests compostos. En aconseguir un mitjà d’extracció satisfactori s’ha 

aconseguit una fita, encara que pot ser que una altra combinació diferent de compostos 

sigui més adequada. 
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Factor 
desactivant 

Font de l’enzim Freqüència Manera de 
contrarestar-lo 

Calor Qualsevol Universal Refredament 

Fred Qualsevol Rar Escalfament 

Proteasa Majoria Comú Inhibidors de proteases o 
fred 

Productes 
d’oxidació de 
fenols 

Plantes i fongs Bastant comú Agents reductors 

oxidació Qualsevol comú Agents reductors 

Dilució proteïna Qualsevol Bastant comú Concentració ràpida 

Pèrdua 
d’estabilitat Qualsevol Bastant comú Restauració d’aquest 

factor 

Inhibidors 
específics 

Plantes y bactèries Rar Separació del inhibidor 

Metalls pesats Qualsevol Rar Agents Quelants 

Canvis de fase Qualsevol comú Mínima agitació 

Taula 5. Aquesta taula ens ensenya el factor desactivant com actua i una 

possible manera de poder contrarestrar el problema 

 

Tipus de compost Exemples Usos 

Compostos tiòlics Oitiotreitol 
Protecció davant l’oxidació 
de llocs actius amb grups 
sulfhídrics. 

Agents quelants EDTA 
EGTA 

Quelants catiònics, 
particularment de metalls 
pesats. El EGTA es específic 
pel Ca++. 
 

Detergents Tween 20 
Solubilització de proteïnes 
unides a membrana o 
disrupció de vesícules. 

Substrats Substrats 

Anàlogues substrat Inhibidores competitives 

Generalment ajuden a 
estabilitzar a l’enzim davant a 
la inactivació tèrmica o davant 
a pH extrems. 

Adsorbents Polivinil pirrolidona Fixa compostos reactius utilitat 
per extractes vegetals 

Inhibidors EDTA 
Reactius alquilants 

Inhibidors d’enzims 
degradants tals como 
proteases i certes 
glicosidases. 

Taula 6. Compostos utilitzats en tampons per a l’extracció 
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b3) Purificació 

Un de los mètodes de purificació d’enzims es la cristal·lització d’aquests. Primer 

es canvia el pH, amb aquesta operació es retiren algunes proteïnes, o es fan servir 

solvents orgànics que separen diverses proteïnes. A vegades es fan servir també 

columnes de cromatografia que permeten l’obtenció de diversos sèrums, amb diferents 

concentracions d’enzims. Una vegada s’obtenen aquests plasmes, es cristal·litzen en 

repetides ocasions, el què dóna com a resultat un cristall enzimàtic de bona activitat 

especifica.  

 

Els passos de la purificació serien: 

 

1er pas:  

Eliminació de proteïnes contaminants. 

Eliminació d’àcids nucleics. 

 

2n pas: 

Eliminació de detritus: 

• Centrifugació 

• Filtració 

 - Ultrafiltració: Cèl·lules amb agitació, sistemes de canals estrets,   

  membranes de cartutx, fibres buides 

 - Filtració de flux tangencial 

3er pas: 

• Concentració: 

 - Precipitació: Sulfat amònic, solvents orgànics, polímers d’alt pes 

molecular 

 - Adsorció: Polisacàrids aniònics, polisacàrids catiònics, cromatografia  

  d’afinitat i altres. 

 - Ultrafiltració 

 - Assecat: Evaporació rotatòria, assecat en “spray” 

 - Liofilització 
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4art pas 

Purificació ho podem fer mitjançant cromatografia o per sistemes aquosos de 

dues  fases: 

• Cromatografia (Taula 7) 

 - Intercanvi iònic 

 - Afinitat 

 - Enfocament cromàtic 

 - Interacció hidrofòbica 

 - Filtració en gel 

 - HPLC 

 

Característica 

molecular 
aprofitada 

Tipus de 

cromatografia 
Característiques Aplicació 

Grandària Filtració en gel Resolució moderada pel 
fraccionament i bona per 
tampons intercanviadors. 
Capacitat limitada pel volum 
de la mostra. 

El fraccionament és millor en les 
últimes etapes de la purificació. 
En qualsevol moment es poden fer 
servir tampons intercanviadors i 
podrà existir una limitació respecte 
al volum de mostra 

Càrrega Intercanvi iònic 
 
 
 
 
Enfocament 
cromàtic 

La resolució pot ser alta. 
Capacitat alta no limitada 
pel volum de la mostra. 
La velocitat pot ser molt 
elevada depenent de la 
matriu. 
 
La resolució pot ser alta. La 
capacitat pot ser alta. La 
velocitat pot ser alta 

És més efectiva en les primeres fases 
del fraccionament quan es van a 
manipular grans volums. 
 
 
 
És millor fer-la servir en una 
purificació posterior, ja que les 
matrius són cares. 

Polaritat Interacció 
hidrofòbica 

Resolució bona 
Capacitat molt alta i no 
limitada pel volum de 
mostra.  
Velocitat alta 

Pot ser utilitzada en qualsevol fase, 
però és millor aplicar-la quan la 
força iònica és alta després de la 
precipitació amb sals o després d’un 
intercanvi iònic 

Afinitat biològica Afinitat La resolució pot ser elevada. 
La capacitat pot ser alta o 
baixa, depenent del lligant i 
no limitada pel volum de la 
mostra. Velocitat alta. 

Es pot utilitzar en qualsevol etapa, 
encara que normalment no és 
recomanable en les primeres fases 

  

Taula 7. Segons la característica que tingui l’enzim que vulguem aprofitar 

seleccionarem la cromatografia més adequada per la seva purificació 
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 Cromatografia a gran escala: 
 

• Es poden aplicar els mateixos mètodes que en cromatografia analítica. 
 

• L’objectiu principal és purificar grans quantitats en el menor temps possible 
(fluxos elevats). 

 
• Fàcilment escalable. 

 
• Optimització prèvia en el laboratori. 

 
• Salts d’escala progressius. 

 
• Destí final del producte. 

 
• Selecció del tipus de matriu. (Taula. 8) 
 

Tipus de matrius Porositat Adsorció no 
específica Rigidesa Estabilitat Facilitat de 

modificació Cost relatiu 

Dextrans amb enllaços 
entrecreuats 

Baixa Baixa Baixa Bona Bona Baix /mitjà 

Poliacrilamida amb 
enllaços entrecreuats 

Baixa Baixa Baixa Bona bona Mitjà 

Agrosa Alta Baixa Baixa Deficient bona Mitjà 

Agrosa amb enllaços 
entrecreuats  

Alta Baixa Mitjana Bona bona Mitjà 

Compost 
poliacrilamida/dextrà 

Alta Mitjana Mitjana Bona bona Mitjà 

Compost 
poliacrilamida/agrosa 

Mitjana Baixa Mitjana Bona bona Mitjà /alt 

Polímer acrílic 
hidroxilat 

Mitjana Mitjana Mitjana Bona bona Mitjà 

Copolímer etilenglicol-
metacrilat 

Baixa/mitjan
a 

Mitjana Mitjana Bona bona Mitjà 

Cel·lulosa Mitjana/alta Alta Baixa Bona bona Baix 

Sílice porosa Baixa/mitjan
a 

Alta Alta Deficient deficient Alt 

Polímer orgànic rígid Mitjana/alta Baixa Alta Bona bona Alt 

 

Taula 8. Segons el tipus d’enzim que vulguem seleccionarem la matriu que més 

convingui 
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• Sistemes aquosos en dos fases 

 

Tenim dos tipus de solucions aquoses: 

 

� Solució aquosa de dos polímers 

  PEG i dextrà 

� Solució aquosa d’un polímer i una sal 

  PEG i fosfato potàssic 

 
  - Aplicacions:  
 

� Separació de restes cel·lulars 
 
� Enriquiment per posteriors passos de purificació 

 
 
� Concentració i purificació de proteïnes en baixa concentració 

 
- Operació: 
 

� Mescla i equilibrat 
 

� Separació 
 

2.7.3 Enginyeria i disseny d’enzims 

 

 Els sistemes enzimàtics poden modificar-se actualment. Consisteix bàsicament 

en la modificació d’enzims, fent créixer les seves capacitats catalítiques, modificant les 

seves estructures amb el objectiu de fer-les més productives o més controlables. Es 

defineix com la mutació de proteïnes, on la seva finalitat és essencialment la de 

modificar l’activitat de l’enzim, el seu pH òptim o la seva estabilitat. Amb tot això es 

canvien seqüències de l’enzim, passant des d’un sol aminoàcid fins una seqüència 

completa. 

 

 Els enzims han estat objecte de nombrosos estudis d’aïllament de proteïnes en 

alguna activitat biològica, projeccions de la seva utilització a escala industrial, 

estratègies de clonació dels gens que les codifiquen per aconseguir el cultiu 
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d’organismes super-productors d’enzims i aconseguir així la seva producció comercial 

en massa.  

 

Per tant, una vegada purificat l’enzim, es procedeix a la seva caracterització 

estructural mitjançant tècniques electroforètiques, MALDI-TOF, ultracentrifugació 

analítica, estudis de espectroscòpia. La caracterització funcional es realitza mitjançant 

estudis d’estabilitat i activitat davant del pH i la temperatura, així com estudis 

d’especificitat de substrat i determinació dels mecanismes cinètic i químic i d’estabilitat 

en les condicions de treball (figura 19). 

  

 

 

Figura 19.   Esquema d’obtenció d’un enzim a partir d’un fong 

 

   Les dades obtingudes permeten abordar estudis d’enginyeria de proteïnes 

mitjançant tècniques de mutagènesis dirigida, amb perspectives de la seva utilització 

industrial en bioreactors enzimàtics. 
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Per un a altra banda, es precedeix a l’aïllament, clonació i seqüenciació del gen 

que codifica l’enzim, el que permet la seva obtenció en grans quantitats així como 

portar a terme estudis d’enginyeria de proteïnes. 

 

Tan l’enzim salvatge com l’enzim clonat i els possibles mutants amb propietats 

notablement millorades s’immobilitzen per la seva posterior recuperació i reutilització 

en el procés. La immobilització es du a terme mitjançant diferents metodologies 

adaptades al procés industrial: atrapar-los en gels, microencapsulació, reticulat amb 

reactius bifuncionals, adsorció i unió covalent a suports inorgànics o orgànics. A 

continuació es procedeix a la optimització del procés d’immobilització amb el fi 

d’obtenir un biocatalitzador d’aplicació industrial. Per acabar es determinen les 

condicions òptimes del procés biocatalitzat: determinació del pH i la temperatura 

òptimes, estabilitat davant el pH i la temperatura, determinació de paràmetres cinètics i 

reutilització en reaccions successives.  

 

Avantatges: mitjançant els sistemes d’expressió desenvolupats, es pot obtenir 

qualsevol enzim d’interès industrial i/o farmacològic en grans quantitats, on els costos 

del procés s’abarateixen. La novetat radica en la disposició de sistemes no 

convencionals de clonació i expressió que permeten produir enzims i altres molècules 

que no es poden obtenir utilitzant E. coli, com és el cas de les produïdes per 

Actinomicets, microorganismes font d’una gran varietat de compostos d’interès 

industrial i/o farmacològic. 

 

La immobilització és una tecnologia que permet l’obtenció de derivats 

enzimàtics més estables que l’enzim en solució i que poden ser reutilitzats vàries 

vegades. 

 

 També permeten el disseny de reactors de fàcil utilització i control. La novetat és 

l’ús de suports activats que permeten la immobilització covalent multipuntual dels 

enzims, que suposa un increment molt notable de la seva estabilitat, així com el 

manteniment de l’activitat després de successius cicles ja que no es produeix la seva 

desorció. 
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 Els enzims són biocatalitzadors molt específics, presenten una elevada activitat 

catalítica i actuen a temperatures moderades i pressió atmosfèrica. A més a més, les 

reaccions en medis orgànics presenten nombrosos avantatges envers als medis aquosos: 

augmenten la solubilitat d’alguns reactius, els productes es poden aïllar amb major 

facilitat, l’estabilitat enzimàtica pot estar incrementada, no hi ha contaminació 

bacteriana, etc. 

 

 El poder produir enzims en gran quantitat i disposar d’ells en una forma estable i 

reutilitzable reduiria els costos de producció de qualsevol procés, que en utilitzar 

aquests biocatalitzadors no generaria les substàncies químiques contaminants que solen 

acompanyar als processos químics. Això no només abaratiria els costos de producció 

per no haver d’aplicar mètodes de descontaminació, sinó que a més el procés en sí 

mateix suposa una millora mediambiental. 

 

 En la figura 20 s’aprecia un esquema simple d’una estratègia experimental 

desenvolupada per l’obtenció de microorganismes super-productors d’enzims. Obtenció 

industrial d’enzims 

 
  

 
 

Figura 20.   Esquema d’una obtenció industrial d’enzim 
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 El procés es basa en el principi genètic de generació de proteïnes a partir del 

DNA gnòmic d’un organisme: DNA - transcripció - RNA - traducció - Proteïna.  

 

 Primer a de ser aïllada la proteïna que presenta l’activitat enzimàtica d’interès. 

S’ha de conèixer la seqüència dels aminoàcids que la conformen, aquest podria 

permetre l’estudi de la seqüència del RNA missatger que codifica la de aminoàcids o 

inferir en la seqüència del DNA que constitueix el gen en el genoma de l’organisme 

productor del enzim que es desitja aïllar. Una vegada coneguda aquestes seqüències es 

podria confeccionar una sonda que ens permetria ubicar el gen dins de les enormes 

seqüències de DNA del genoma que pertany al organisme natiu productor de l’enzim.  

 

 Després de la detecció i aïllament del gen codificador de l’enzim en estudi, 

mitjançant l’aplicació de les tècniques de biologia molecular que s’utilitzen en els 

protocols de la enginyeria genètica, s’ha d’introduir el gen aïllat en un vector de 

transgènics (vehicle de transport del DNA exogen a microorganismes receptors), per 

incorporar-lo en bactèries. Aquest vector també posseeix gens de resistència a certs 

antibiòtics els quals al estar presents en el genoma de les bactèries transformades 

permeten la selecció durant el creixement dels microorganismes resistents als 

antibiòtics, característica que les hi confereix l’adquisició del vector de transgènic.  

 

 Una vegada transformades i seleccionades las bactèries que continguin el gen de 

l’enzima d’interès, s’ha de procedir adequadament a cultivar les bactèries transgèniques 

i avaluar el nivell de producció enzimàtica provocat pels microorganismes.  

 

 Després de seleccionar el grup de bactèries que presentin el major grau de 

producció d’enzim recombinant, es pot procedir a la purificació de la proteïna fins al 

punt que permeti obtenir un producte comercialitzable i/o aplicable a mètodes de 

producció basats en certes reaccions involucrades en una línia de producció 

determinada. 

 
El disseny específic d’enzims obre noves i infinites possibilitats. Permet 

fàcilment obtenir enzims que virtualment siguin capaços de realitzar qualsevol tipus de 

procés que es realitzi per via química. Podrien perfectament crear-se sistemes 
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enzimàtics capaços de degradar polímers que la seva estructura no permetia 

anteriorment la seva degradació. 

 

L’enginyeria d’enzims té un nou futur i molt prometedor ja que ha ampliat els 

seus límits, passant de la separació simplement a partir de biomassa fins al disseny 

cuidat i minuciós d’enzims amb propietats molts diverses, ja sigui per mètodes de 

mutagènesis o dissenys mil·limètrics. En el futur, serà possible obtenir enzims de 

característiques que permetin el reemplaçament de processos químics convencionals per 

processos biotecnològics, amb enzims adaptats per resistir altes temperatures, nivells 

d’acidesa o basicitat alts o inclús sistemes no aquosos que, en l’actualitat, encara no es 

pot aplicar. 

 

2.8  Ús d’enzims en la indústria 

 

 La tecnologia enzimàtica actual va començar el 1874 quan un químic danès, 

Christian Hansen, va obtenir el primer extracte enzimàtic. Aquest era una espècie de 

quall obtingut per extracció amb una solució salina de l’estómac assecat d’una vedella. 

Aquest extracte, de puresa relativament alta, era el primer que s’obtenia amb propòsits 

industrials. 

 

 A aquest fet tan significatiu li precedeix un extens desenvolupament, ja que els 

enzims han estat utilitzats per l’home al llarg de molts anys. Els extractes enzimàtics 

procedien de vegetals o microorganismes que s’utilitzaven amb diferents propòsits: 

processos de fermentació, panificació i elaboració d’aliments i de begudes alcohòliques. 

La humanitat ha estat unida amb els enzims des de temps antics en què aquests encara 

eren desconeguts; la humanitat utilitzava de manera ignorant, tècniques de fermentació 

microbial en el processat alimentari. A l’antic Egipte, produïen pa o cervesa per 

fermentació. Però les referències més antigues al respecte es troben descrites en els 

poemes èpics grecs de “La Iliada” i “La Odisea”, que daten del segle IX a. de C. En ells 

es descriu l’ús que es feia del quall de l’estomac de xai i de cabrit, que contenen els 

mateixos enzims que el quall de vedella, per l’elaboració del formatge. La sàvia de la 

figuera, amb un alt contingut en proteases, s’utilitzava amb els mateixos propòsits. Al 

Japó també, tenim una història llarga d’elaboració mitjançant la fermentació. 
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 Els camps de la industria on s’utilitza enzims industrials s’ha estès tant que ara 

gairebé totes les indústries que treballen amb composts orgànics n’utilitzen. Els enzims 

s’utilitzen, per exemple, com a ingredients de detergents, reactius per a l’anàlisi de 

medicaments o components de la sang, ús alimentari o additius alimentaris, processos 

d’elaboració,el procés de la fabricació de la fibra de paper a partir de la polpa en la 

indústria del paper, i l’ús per la millora mediambiental. El mètode per utilitzar els 

enzims també varia, per exemple, com a una preparació d’enzims, a la superfície d’un 

transportador insoluble en un bioreactor, o un biosensor on l’enzim s’integra a un 

elèctrode. 

 

 Gran part dels enzims preparats per a ús industrial són utilitzats com a 

ingredients dels detergents i per aplicacions de processos alimentaris, però en molts 

altres sectors industrials també hi podem trobar utilitats enzimàtiques: 

 

� Alimentació animal 

 

� Alimentació humana 

 

� Detergents 

 

� Productes farmacèutics 

 

� Polpa i paper 

 

� Tèxtil 

 

� Biocombustibles 

 

A continuació es pot veure la taula 9 que és orientativa d’alguns enzims i la seva 

aplicació en la indústria i en processos mediambientals. En ella es pot veure que els 

enzims intervenen en un gran nombre d’aplicacions industrials. 
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Aplicacions dels Enzims en la indústria i Processos mediambientals 

Indústria/Processos 

ambientals 
Enzims Aplicacions/Substrats 

Fabricació de la 

polpa i paper  

Lignina peroxidases, 

manganès peroxidases, 

lacases, cel·lulases, 

pectinases, xilanases, 

manases, esterases, lipases  

Lignina, hemicel·lulosa, 

cel·lulosa, cola 

Tractaments de 

residus i 

descontaminació  

Lignina peroxidases, 

manganès peroxidases, 

lacases, citocrom P450, 

monoxigenases, esterases, 

lipases  

Cloroanilina, cloro-dibenzo-p-

dioxines, clorobifenils, 

clorofenols, DDT, poliaromatics, 

hidrocarbons (antracita, 

fluoranthene, benzopirè), tints, 

nitrotoluè, creosota, Gasoils, 

plàstics...  

Liqüefacció carbó 
Peroxidases, lacases, 

esterases  
Carbó 

Avaluacions 

Ecotoxicològiques  

Lignina peroxidases, 

manganès peroxidases, 

citocrom P-450 

monoxigenases, transferases  

Biosensors, biomarcadors, model 

del metabolisme dels mamífers  

Indústria dels 

detergents  

Proteases, lipases, amilases, 

cel·lulases  

Neteja de roba i vaixelles a un 

extens marge de temperatures  

Indústria alimentària  

Proteases, invertases, alfa-

amilases, pectinases, 

glucomilases, cel·lulases, 

xilanases, lactases, glucosa 

isomerases  

Aclariment i extracció del suc, 

realçament del sabor, modificació 

de la lactosa, extracció de carns, 

producció d’aromes, producció de 

sucre, producció d’almívars, 

producció d’alcohol, textura de la 

pasta i fideus, producció de 

continua 
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Aplicacions dels Enzims en la indústria i Processos mediambientals 

Indústria/Processos 

ambientals 
Enzims Aplicacions/Substrats 

menjar per nens, etc. 

Bioalcohol  

cel·lulases, amilases, 

glucoamilases, xilanases, 

proteases  

El midó o el sucre materials en 

que es basava la producció del 

bioalcohol 

Cocció 

Alfa-amilases, glucosa 

oxidases, lipases, 

lipoxigenases, xilanases, 

proteases  

Maximitzar la fermentació, oxidar 

grups de sulfhídrics, 

condicionament de la massa, 

blanqueig i enfortiment 

Elaborats 

Descarboxilases, beta-

glucanases, cel·lulases, 

xilanases, proteases  

Reducció del temps d’elaboració 

de la cervesa, millora del 

rendiment i filtració, proteïna 

d'extracte per donar un nivell de 

nitrògens desitjable 

Elaboració del vi  
pectinases, glucosidases, 

cel·lulases  

Color del vi i els composts 

d’aroma, aclariment, milloren 

estabilització de vi i la filtració 

Menjar animal  

Fitases, xilanases, beta-

glucanases, alfa-amilasess, 

proteases, endo-xilanases  

Millora de la digestibilitat; els 

substrats inclouen fità, glucà, 

midó, xilà, rafinosa, degrada 

polisacàrids de pectina  

Productes químics 

fins i farmacèutics  

Citocrom P450 oxigenases, 

glutations transferases, 

lactases, alfa-galactosidases  

Biotransformació dels antibiòtics, 

antitumorals, esteroides, ús dels 

enzims en teràpia etc.  

Tèxtil 
Cel·lulases, proteases, 

amilases, catalases  

Eliminació del tenyit, reducció 

del midó, millora la brillantor, el 

color i la suavitat, degradació de 

continua 
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Aplicacions dels Enzims en la indústria i Processos mediambientals 

Indústria/Processos 

ambientals 
Enzims Aplicacions/Substrats 

l’aigua oxigenada, desgomat 

Procés del cuir Proteases i lipases  
Destrucció dels greixos i els pèls 

de la pell  

Productes cosmètics 

i de cura personal  

Proteases, glucoamilases, 

glucosa oxidases, catalases  

Pasta de dents, dissolucions per la 

neteja de lents de contacte  

 

Taula 9. Taula amb enzims i la seva aplicació industrial i mediambiental 

 

 A continuació, es descriuran alguns del sectors industrials on és freqüent l’ús 

d’enzims. 

2.8.1 Fabricació de detergents 

 

 Els enzims s’han utilitzat en la indústria dels detergents des de mitjans de 1960 i 

és probablement l’aplicació més coneguda d’enzims industrials especialment en 

productes per a rentadores per la roba amb els seus sabons per rentar que són en forma 

de pols, líquids i pastilles. La tecnologia dels enzims en els detergents es va 

desenvolupar com una mes d’aquets per atacar certs substrats (generalment proteics) 

específics. Els enzims més comuns en aquesta indústria són les proteases, les quals 

degraden restos de proteïnes; i les lipases que poden atacar restes de substrats lípids que 

són els que normalment s’adhereixen a la roba i a ells se’ls adhereix la resta de la 

brutícia com la pols, restes d’altres compostos orgànics, etc... Els detergents que 

contenen enzims se’ls anomena detergents biològics. 

 

a. Procés d’elaboració 

 

 La fabricació industrial de detergents és un procés relativament senzill. Les 

matèries primeres que són ingredients secs i líquids que es combinen primer amb un 

adob semilíquid, en un dipòsit anomenat crutcher (1) i es barregen amb aigua fins que 
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formen una pasta que seguidament s’escalfa. Després es fa l’atomització, que consisteix 

a transformar la pasta en pols: la pasta calenta passa per un tub a pressió i entra en una 

gran torre, on és "ruixada" amb aire calent a contracorrent sota alta pressió per produir 

gotetes petites . Les gotetes que cauen a través del corrent d’aire calent, formen grànuls 

buits mentre s’assequen. L’aire evapora l’aigua de la pasta i aquesta pols que es forma 

(és més o menys fina segons la pressió amb què ha sortit del tub i el diàmetre dels 

orificis del "ruixador") (2). Els grànuls assecats es recullen del fons de la torre on es 

tapen per aconseguir una mida relativament uniforme (3). Després que els grànuls 

s’hagin refredat, s’afegeixen a la pols obtinguda després de l’atomització alguns dels 

ingredients sensibles que no poden resistir la temperatura de l’aire calent o la humitat 

com ara el lleixiu, els enzims i les fragàncies (4). A continuació, la pols es remena en un 

tambor que gira, per obtenir una barreja homogènia. Finalment, passa per un sedàs que 

separa les partícules massa fines o massa gruixudes.(Figura 21) 

 

 
Figura 21.     Esquema del procés d’obtenció del detergent 

  

 Com s’ha dit en el principi d’aquest apartat, l’enzim principal en els detergents 

anomenats biològics, és la proteasa que ataca taques orgàniques com d’herba, de sang, 

d’ou i suor humana. Tanmateix, s’ha fet més comú en aquests darrers anys fer una 

barreja d’enzims incloent-hi lipases i amilases. Les lipases són eficaces en taques que 

resulten de productes grassos com olis i greixos i pintallavis, mentre les amilases ajuden 

a treure el menjar dipositat en la roba. 

 

 La Bioproteasa és un enzim proteolític que ha estat desenvolupat especialment 

per a ser incorporat en formulacions de productes de neteja líquids.  
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 Millora les prestacions dels detergents tèxtils i dels netejadors d' endoscopis.  

 Destaca el seu baix nivell d’olor i color i la seva excel·lent compatibilitat que 

permet formulacions amb 1 any d’estabilitat. 

 

 Últimament, s’han desenvolupats detergents que també contenen cel·lulases. Es 

creu que la manera d’actuar de les cel·lulases fa treure les fibres de cel·lulosa que 

provoquen un progressiu deteriorament del color que provoquen que la brutícia quedi 

atrapada a la superfície de la tela. 

 

 Els enzims s’han tornat especialment importants en productes desenvolupats per 

abans del rentat o en l’aplicació ràpida a la rentadora. En aquests casos les taques són 

estovades per l’acció dels enzims abans de la rentada amb un detergent. Aquests 

productes ocasionen costos baixos de detergent i d’estalvi d’energia ja que permet 

rentades a temperatura més baixa. 

 

 L’ús d’enzims en detergents de rentaplats automàtics és també molt popular. Els 

enzims més utilitzats per aquestes accions són la proteasa i l’amilasa per treure 

partícules alimentàries. Aquests nous productes són més respectuosos amb el medi 

ambient ja que cada vegada contenen menys agents de blanqueig i fosfats. 

 

2.8.2 Indústria farmacèutica 

Actualment el número concret d’aplicacions és relativament petit. No obstant 

això, els resultats obtinguts amb aquest petit nombre d’idees afortunadament són 

realment bones i demostren clarament la capacitat potencial i existent en les tècniques 

utilitzades. Ja que les aplicacions mèdiques i farmacèutiques dels enzims abracen un 

ampli espectre de matèries, és convenient dividir-les en tres àrees importants d’interès:  

� teràpia enzimàtica,  

� ús analític 

� productes de compostos farmacèutics. 
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Cadascuna d’aquestes àrees, encara que cobreix un gran nombre d’aplicacions, 

presenta una sèrie de principis predominants que són essencials perquè la utilització dels 

enzims es realitzi amb èxit.  

 A diferència d’altres usos industrials per als enzims, les aplicacions mèdiques i 

farmacèutiques de les mateixes requereixen generalment petites quantitats d’enzims 

molt purificades. En part, això es reflecteix el fet que un enzim perquè sigui efectiu, 

només s’han de modificar compostos d’interès, que es troben en alguns fluids o teixits 

fisiològics complexes. Això contrasta amb molts processos industrials en els que el 

medi de cultiu està relativament ben definit i, com a conseqüència, pot utilitzar-se un 

extracte enzimàtic sense purificar. A més, si el destí d’un enzim o d’un producte 

obtingut per mètodes enzimàtics és la seva administració a un pacient, resulta evident 

que el preparat hagi de contenir les menors quantitats possibles de material estrany per 

evitar probables efectes secundaris. 

1. Producció d’aminoàcids 

 La producció d’aminoàcids mitjançant la tecnologia dels enzims està adaptada 

convenientment. Encara que es poden sintetitzar utilitzant un procés químic, cal 

senyalar que en aquest cas s’obté una barreja del D i L isòmers. Ja que només el L-

isòmer és biològicament actiu, la barreja ha de ser separada en els seus dos components. 

Aquest procés pot portar-se a terme mitjançant l’ocupació de l’enzim aminoacilasa. Una 

vegada sintetitzat, la barreja del DL aminoàcids es s’acetila. 

 En la producció d’altres aminoàcids s’han inclòs també una etapa portada a 

terme per enzims, incloent a la D-feniglicina, utilitzada en la síntesis de la penicil·lina 

semisintètica, i en el cas del L-triptòfan, un aminoàcid essencial que es pot sintetitzar a 

partir d’indol. Aquestes són dues àrees importants en el desenvolupament d’aquesta 

tecnologia. En termes d’aplicació a gran escala, la producció d’aminoàcids essencials 

com suplements dietètics presenta una importància particular. Si una proteïna cel·lular 

senzilla queda establerta en els mercats d’alimentació animal i humana, es pot esperar 

que la demanda per a aminoàcids essencials incrementaria, ja que moltes proteïnes 

microbianes són deficitàries en alguns d’aquests residus crucials. 
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2. Tractaments terapèutics amb enzims 

 El fonament d’aquesta manera de teràpia és simplement l’administració d’un 

enzim concret a un pacient, esperant amb optimisme que produeixi una progressiva 

millora en ell mateix. El problema principal relacionat amb aquest mètode és que les 

respostes defensives de l’organisme inactivin o eliminin els compostos estranys 

incorporats. En conseqüència qualsevol tractament que utilitzi l’administració d’un 

enzim, bé per via sanguínia o per qualsevol altra, ha de tenir en compte aquest possible 

inconvenient. 

 

3. Òrgans artificials  

 Per substituir algunes funcions del ronyó i el fetge s’han desenvolupat òrgans 

artificials que contenen enzims. Una lesió renal crònica es tracta amb hemodiàlisi 

periòdica, llevat que sigui possible el trasplantament de l’òrgan. El fetge és un òrgan 

multifuncional i seria impossible aconseguir un substitut artificial amb la tecnologia 

disponible actualment. No obstant això, sí pot reproduir-se una funció important del 

fetge: la desintoxicació. A partir de cèl·lules hepàtiques es poden obtenir diversos 

enzims microsomals capaços de dur a terme la desintoxicació d’una gran varietat de 

compostos.  

4. Antibiòtics semi-sintètics 

 Les penicil·lines semisintètiques són els principals productes farmacèutics 

obtinguts per tecnologia enzimàtica. El mètode de fermentació tradicional permet 

produir la benzilpenicil·lina com la fenoximetilpenicil·lina i en el passat aquests dos 

antibiòtics amb gran èxit. No obstant, aquests compostos presenten limitacions en la 

seva eficàcia contra certes bacteris patògenes  

5. Esteroides 

 Els esteroides s’utilitzen en un gran nombre de preparats farmacèutics (per 

exemple la pastilla contraceptiva i els antiinflamatoris), per la qual cosa els processos 

utilitzats en la producció d’aquestes substàncies presenten una considerable importància 

econòmica. 
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6. Fabricació de productes de compostos farmacèutics 

 

En la fabricació de productes farmacèutics químics on els enzims s’utilitzen per 

a la conversió o fan d’intermediaris químics o la supressió de components no desitjats.  

Biocatàlisi combinatòria.  

En l'aplicació industrial de biotransformacions per a l’elaboració de productes 

farmacèutics s’utilitza cèl·lules senceres. S’utilitza una proteasa líquida per elaborar un 

ingredient farmacèutic actiu. Els enzims són dosificats en tancs de 6.000 litres. 

Anteriorment, s'utilitzava la fermentació microbiana (de cèl·lules senceres) per a 

aquesta biotransformació però després es va descobrir els avantatges dels enzims 

industrials. Una de les majors avantatges en comparació amb la fermentació microbiana 

va ser que podíem utilitzar els enzims en dissolvents orgànics, la proteasa permet 

utilitzar concentracions més altes de dissolvents i això augmenta el cost-benefici. És 

important per a qualsevol indústria mantenir baixos els costos per seguir sent 

competitius. A més, la proteasa a ha permès desenvolupar un procés sintètic més curt 

amb menys fases de reacció i rendiments més alts. Com més fases, més productes 

residuals. Per tant, el nou procés amb enzims és un mètode millor pel que fa a l'impacte 

medi ambiental.  

2.8.3 Fabricació de paper 

 

 La primera matèria de fabricació per a tots els tipus de paper és la fusta. El 

procés de triturar implica la separació de fibres de cel·lulosa útils de lignina i uns altres 

components. El triturat pot ser per processos mecànics i/o químics. 

 

El triturat mecànic dóna un  rendiment alt de polpa però és de qualitat pobra 

mentre que no són solubilitzats significativament els components de lignina. Aquestes 

polpes mecàniques s’utilitzen principalment per a la fabricació de paper de premsa. 

 

 El mètode de triturat químic principal, és el procés de kraft en el qual els trossos 

de fusta es tracten amb productes químics durs fins que la lignina es dissolgui. La polpa 

que resulta de kraft es pinta foscament a causa de la presència de lignina dissolta i ha de 

sofrir blanqueig substancial abans de ser adequada per a la fabricació del paper. Els 
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compostos de clor són els agents de blanqueig principals i els fabricants de paper estan 

sota una pressió creixent per reduir la quantitat d’agents de blanqueig clorats que 

s’utilitzen en fabricació de paper. El tractament amb enzims de les polpes de kraft s’ha 

ensenyat per treure la quantitat d’hemicel·luloses a la superfície de les fibres que fa més 

fàcil de treure i així reduir els components de lignina i el requisit de blanqueig de clor. 

Aquest procés s’ha generalitzat molt. 

 

a. Procés d’elaboració 

 Una vegada tallada la fusta en els boscos o plantacions on es produeix, és 

necessari realitzar una sèrie d’operacions de preparació prèvies a la fabricació de la 

pasta de paper: 

1  Rentat de la fusta per eliminar les partícules adherides. 

2  Descorçat: procés pel qual se separa l’escorça del tronc de l’arbre. La 

importància d’aquesta operació radica en que la quantitat d’escorça que s’ha d’utilitzar 

ha de ser mínima ja que produeix un efecte debilitant de la pasta de paper. 

3  Estellat: en funció del tipus de pasta que es vol elaborar es realitza un trossejat 

de la fusta per poder tenir estelles de mida uniforme. 

 Actualment, més del 95% del paper es fabrica amb cel·lulosa de fusta però 

també s’estan utilitzant draps de cotó o lli. Pels de qualitat més baixa, com el paper fet 

servir en els diaris, s’utilitza només polpa de fusta triturada; per productes de més 

qualitat es fa servir polpa de fusta química, o una mescla de polpa i fibra de draps, i pels 

papers de primera qualitat s’utilitza només fibra de draps. 

Els draps fets servir per la fabricació de paper: 

1. Es netegen també mecànicament per treure’ls-hi la pols i altres matèries 

estranyes.  

2. Es couen en una gran caldera giratòria a pressió on bullen varies hores amb calç. 

La calç es combina amb els greixos i altres impureses del draps per formar 

sabons insolubles, que es poden eliminar més tard mitjançant un aclarit, i al 

mateix temps es redueix qualsevol tiny dels draps a compostos incolors.  
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 Una vegada preparada la matèria prima s’inicia el procés d’elaboració de la pasta 

de paper, mitjançant el qual es separen les fibres de cel·lulosa de la resta dels 

components de la fusta, lignina fundamentalment. Les fibres necessàries per fabricar el 

paper es mesclen en las proporcions requerides en una gran bóta anomenada pulper, que 

actua com a liquadora on hi queda com a resultat una pasta aquosa que conté les fibres. 

Quan utilitzem la fusta es distingeixen tres tipus de pastes de paper segons el procés de 

fabricació: 

1. Pasta mecànica: Procés estàndard: és el mètode tradicional de convertir la 

fusta en pasta de paper, i consisteix a fregar la fusta sobre unes moles 

cilíndriques (actualment s'han substituït les moles per discos de metall 

giratoris), que es mullen amb aigua. La calor produïda pel fregament fa que 

l’aigua s’escalfi, estovant la lignina i permetent que les fibres de cel·lulosa se 

separin fàcilment.   

 Trobem dues variants d’aquest procés, en un s'utilitza vapor d'aigua, i 

només permet utilitzar fustes toves com primera matèria.En l’altre variant es 

coneix com la pasta semi-química ja que en aquest procés s’utilitzen determinats 

compostos químics (lleixiu a base d'insípida o de sulfit sòdic) a més del vapor 

d'aigua. S'utilitza com substitutiva de la pasta química en productes que no 

requereixin gran qualitat com els papers higiènics, paper de revista, etc.     

La pasta mecànica es considera d'alt rendiment ja que es converteix en pasta més 

del 90% de la fusta utilitzada. Aquest tipus de pasta de paper, a causa que conté 

fibres curtes i debilitades i un important quantitat de lignina (el procés no 

l'elimina del tot), s'utilitza per produir paper de diari o altres papers menys 

resistents. A més, i a causa del contingut de lignina d’aquests productes, els 

afecta la "reversió de brillantor", és a dir, la llum solar fa que el color del paper 

s'enfosqueixi.     

2. Pasta química: [Kraft]: el procés al sulfat o kraft és el mètode d'elaboració 

més utilitzat per la indústria paperera mundial. La fusta estellada es cou en 

una barreja de sosa càustica i sulfur de sodi, i en funció del grau de cocció es 

distingeix entre: 
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• Cocció intensa: La pasta de paper resultant s'utilitza en la fabricació de 

papers nets, amb un color clar, però que també han de ser resistents: 

papers per a sobres, paper de filar, etc. 

• Cocció menys intensa: la pasta resultant té un característic color més fosc 

i ofereix una gran resistència per la qual cosa s’utilitzen per a la 

producció de sacs, paper per a embalatges, etc. 

    

3. Procés al bisulfit: La fusta estellada es cou en una barreja de diòxid de sofre 

i una dissolució d'hidròxid sòdic o càlcic amb vapor d'aigua. La pasta 

resultant té diverses utilitats en funció del grau de cocció: 

• Cocció intensa: s'utilitza per a la producció de papers blancs però de 

resistència limitada, papers higiènics i sanitaris principalment. 

• Cocció menys intensa: la pasta resultant té una qualitat mitjana amb 

bones propietats de resistència. S'utilitza en la producció de diferents 

papers d'embalatge, i barrejada amb altres pastes en la producció de 

paper d'escriptura. 

 La pasta química té un rendiment menor ja que només s'aprofita entre el 

45 i el 70% de la fusta. A causa de que la pasta produïda a través d’aquests 

processos encara conté restes de lignina. Originàriament és de color marró. Quan 

cal que la pasta sigui de color blanc, s’utilitzen diferents compostos químics per 

a eliminar la lignina. 

 En la fabricació de la pasta amb draps, aquests es transfereixen a una màquina 

denominada pila desfibradora, que és una cubeta llarga dividida longitudinalment de 

forma que hi ha un canal continu al voltant de ella. En una meitat de la pila hi ha un 

cilindre horitzontal amb ganivets que gira ràpidament; la base corba de la pila també 

està equipada amb ganivets. 

 La mescla de draps i aigua passa entre el cilindre i la base i els draps queden 

reduïts a fibres. A l’altre meitat de la pila, un cilindre buit de rentat cobert amb una fina 

tela mecànica recull l’aigua i deixa enrera els draps i les fibres. A mesura que la mescla 



 54 

de draps i aigua va fluint al voltant de la pila desfibradora, la brutícia s’elimina i els 

draps es van macerant fins que acaben separats en fibres individuals. A continuació la 

pasta primària es passa per una o més desfibradores secundaries per trossejar encara 

més les fibres. En aquest moment s’afegeixen els colorants, les substàncies per apressar-

lo, com la colofònia o la cola, i altres materials de farciment, com el sulfat de calci, que 

augmenta el pes i la consistència del paper. 

 La preparació de la fusta per la fabricació de paper s’efectua de dues formes 

diferents. En el procés de trituració, els blocs de fusta s’apreten contra una mola 

abrasiva giratòria que va arrancant les fibres. Les fibres obtingudes són curtes i només 

es fan servir per produir paper premsa barat o per mesclar-les amb algun altre tipus de 

fibres de fusta en la fabricació de paper d’alta qualitat. En los processos de tipus químic, 

les estelles de fusta es tracten amb dissolvents que eliminen la matèria resinosa i la 

lignina i deixen fibres pures de cel·lulosa. El procés químic més antic va ser introduït el 

1851, i fa servir una dissolució de sosa càustica com a dissolvent. La fusta es cou o es 

digereix en aquesta solució en una caldera a pressió. Les fibres produïdes amb aquest 

procés no són molt resistents, però s’utilitzen mesclades amb altres fibres de fusta. Un 

procés utilitzat amb freqüència en l’actualitat utilitza com a dissolvent sulfat de sodi o 

magnesi.  

Blanqueig de la pasta  

Abans de poder transformar la pasta en paper es porten a terme diversos processos per 

eliminar de la pasta les substàncies estranyes que posteriorment dificultarien la 

producció del paper: 

   1. Rentat de la pasta per suprimir les substàncies químiques utilitzades en la cocció. 

   2. Classificació de la pasta per eliminar estelles, nusos i parts no conegudes. 

   3. Blanqueig de la pasta per modificar el color de la mateixa incrementant la seva 

blancúria. 

   4. Depuració per centrifugació o cribat per eliminar els materials estranys que han 

pogut entrar en el procés de producció (estelles, partícules pesades, etc.). 
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 A causa de l'important poder contaminant dels compostos resultants del 

blanqueig de la pasta, anem a fer referència a aquest procés. Durant la producció de la 

pasta de paper no es pot eliminar tota la lignina sense danyar les fibres de cel·lulosa, fins 

i tot en la pasta química es reté entre un 5% i un 10%. Quan es necessita que la pasta 

sigui blanca s'ha d'eliminar la lignina de la mateixa fent que reaccioni amb determinades 

substàncies químiques. 

 En el procés de blanqueig de les pastes mecàniques, sempre que calgui- ja que 

en la majoria dels casos s'utilitza amb el seu color original- es fa servir peròxid 

d'hidrogen, que canvia l'estructura química de la lignina alterant el seu color. En canvi, 

en el procés amb les pastes químiques es retira la lignina per reacció amb compostos de 

clor (gas de clor, diòxid de clor o hipoclorit), amb compostos oxigenats, o amb enzims. 

 El blanqueig amb substància clorades dóna lloc a la formació i emissió a 

l'ambient de compostos organoclorats, una família de substàncies tòxiques molt 

contaminants. 

Transformació de la pasta a paper 

 

Figura 22.   Procés d’elaboració del paper 

 En l’actualitat la majoria de paper es fabrica en màquines Fourdrinier (figura 

22). Aquesta màquina consisteix en una cinta sense fi de tela metàl·lica que es mou 
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horitzontalment. La polpa aquosa cau sobre la cinta, que va circulant sobre una sèrie de 

rodets. Una pila poc profunda situada a sota de la cinta recull la major part de l’aigua 

que s’escorre en aquesta etapa. Aquesta aigua es torna a barrejar amb la polpa per 

aprofitar la fibra que encara conté. L’extensió de la fulla de polpa humida que hi ha 

sobre de la cinta es limita mitjançant tires de goma que es mouen pels costats de la 

cinta. Les bombes de succió situades sota de la cinta acceleren el assecat del paper i la 

cinta es mou d’un costat a l’altre per contribuir a l’entrellaçat de les fibres. A mesura 

que avança el paper, aquest passa per sota d’un cilindre giratori cobert d’una tela 

metàl·lica o de filferros, anomenat cilindre d’esfilegar, que reté el paper a una textura 

apropiada. A més a més, al superfície del cilindre té lletres o figures traçades amb 

filferro que passen al paper en forma de marques d’aigua que identifiquen al fabricant i 

la qualitat del paper. En el papers fabricats a mà, les figures d’aquestes marques es fixen 

a la superfície del motlle. 

 A prop del final de la màquina, la cinta passa a traves del rodets coberts de feltre. 

Aquest rodets extreuen encara més aigua de la tira de paper i consoliden les fibres, amb 

la qual cosa donen suficient resistència al paper per continuar passant per la màquina 

sense el suport de la cinta transportadora. La funció d’aquest rodets és la mateixa que la 

dels feltres utilitzats en la fabricació manual. A continuació el paper es transporta 

mitjançant una cinta de tela a través de dos grups de cilindres de premsat que són de 

metall llis. Aquests cilindres donen un acabat llis a les dues cares del paper. 

 Una vegada premsat, el paper està totalment format; després es passa per una 

sèrie de rodets calents que completen el assecat. La següent etapa és el setinat del paper, 

una premsada amb rodets freds i llisos que produeixen el acabat mecànic. Al final de la 

màquina, el paper es talla amb unes ganivetes giratòries i s’enrotlla en bobines. La 

fabricació del paper es completa tallant-lo en fulles a no ser que no es facin servir en 

una impremta de paper continuo que l’utilitzi en rotlles.  
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Figura 23. 1. Calaix d'entrada  La pasta aquosa que conté les fibres cau sobre una tela mòbil on es 

produeix la formació del full per l'entrecreuament de les fibres.  

2. Tela  L'excés d'aigua de la pasta aquosa s'elimina a través de la tela per gravetat i buit.  

 3. Premses Assecadores   El full de paper passa per premses que per pressió i succió eliminen part de 

l’aigua.  

 4. Cilindres Assecadors   El full de paper humit passa per diferents grups de cilindres assecadors que per 

calor l'assequen.  

5. Monolúcid  És un cilindre de gran diàmetre la funció del qual és la de lliurar una cara del paper més 

llisa i brillant.  

 6. Premsa encoladora  El paper rep un bany de midó amb el qual se segella la superfície d'aquest.  

 7. Llisa  Són corrons d'acer pels quals passa el paper proporcionant-li finor i un gruix homogeni a 

l'ample.  

 8. Bobinadora El paper s'enrotlla en el popa de la màquina per després ser bobinat i/o tallat a les mesures 

requerides. 

 S’estan investigant diferents enzims que ajuden a la descomposició de la fusta. 

Les xilanases tendeixen a degradar els enllaços químics que uneixen la lignina a la 

fusta. Aquesta opció biològica sembla viable econòmicament encara que la seva 

aplicació és limitada al perdre la polpa propietats de resistència quan els enzims s’usen 

en excés.  

 El ús d’enzims que remoguin directament la lignina com les lacases (enzims 

produïts per fongs que degraden fusta), o que ajudin a la seva remoció com les 

xilanases. Les lacases són cuproenzims i formen part d’un complex enzimàtic utilitzat 

pels fongs degradadors de la fusta per degradar la lignina. Les lacases poden ser 

produïdes en grans quantitats en bioreactors amb relativa facilitat, a diferència d’uns 

altres enzims ligninolítics com la Lignina-peroxidasa i la Manganès-peroxidasa. 
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 Per al ús industrial de les lacases s’ha proposat un mediador enzimàtic, sistema 

lacasa/mediador, fet que permet una bona remoció de lignina però amb un major cost 

econòmic. El sistema lacasa/mediador, es pot utilitzar eficientment en seqüències de 

blanqueig de polpes d’eucaliptus i pi, fase que permet una disminució en el N° kappa 

d’un 22 % per a polpa Kraft d’eucaliptus i 55 % per a polpa Kraft de pi. Com a 

conseqüència de la disminució del N° kappa, en la polpa tractada amb lacasa/mediador, 

s’obté una disminució de la càrrega de diòxid de clor necessària per a aconseguir una 

blancor comercial. Per a eucaliptus, la càrrega disminueix en un 21 % i per a pi aquest 

valor és encara però alt, sent del 50 %.  

 L’aplicació de sistemes de bioblanqueig amb el sistema lacasa/mediador podria 

no només tenir avantatges ambientals i econòmiques, quan es desenvolupi un mediador 

però eficient i barat, a causa de l’alta disminució en el consum de diòxid de clor que es 

pot obtenir. 

 Unes altres aplicacions d’enzims en la fabricació de polpa i paper inclouen el 

control de les modificacions adequades per a cada tipus de paper, modificació del midó 

per a papers cuixé i modificació de la fibra de cel·lulosa per produir papers de seda més 

suaus. 

 Els papers especials es sotmeten a tractaments addicionals.  El paper supersetinat 

està sotmès a un procés posterior de setinat a alta pressió entre rodets metàl·lics i altre 

rodets coberts de paper. El paper estucat, com ara el que es fa servir per la reproducció 

fototipogràfica de qualitat, s’apresta amb argila o cola i es setina. 

2.8.4 Indústria tèxtil 

 

 Els enzims s’han utilitzat en la indústria de la pell durant molts anys i 

últimament s’han introduït també a les indústries tèxtils modernes. 

 

En el procés del bregat de la pell de l’animal, que és el pas previ al abadanat de 

la pell. Durant el bregat s’eliminen de les pells les proteïnes que impedeixen la seva 

flexibilitat i suavitat, d’aquesta manera adquireix la flexibilitat adequada del cuir segons 

per quin sigui el seu ús: sabates, guants, abrics,... Els productes químics més durs com 
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àlcalis o àcids s’han utilitzat tradicionalment per treure la pell a l’animal, però s’estan 

canviant ara per enzims. 

 

 Clàssicament aquest procés es realitzava amb excrements d’animals, gossos i 

coloms, i aquest fet no afavoria al abadanat de la pell ja era considerat com un procés 

incòmode i poc placentari. Röhm va exposar que els excrements d’animal tenien enzims 

digestius procedents de l’estomac del mateix que els generava. Això feia lògic pensar 

que podien utilitzar extractes pancreàtics amb el mateix fi. Els extractes pancreàtics 

produïen l’efecte esperat, amb aquests resultats Röhm creia haver confirmat la seva 

teoria. No obstant això, experiments posteriors van demostrar que els enzims presents 

en els excrements procedien de bactèries que eren procedents de la flora intestinal de 

l’animal. 

 

Les aplicacions principals d’enzims en la indústria de la pell són les proteases 

que ajuda en treure la pell de l’animal i les lipases s’utilitzen per desgreixar.  

 

En la indústria tèxtil moderna els enzims s’utilitzen cada vegada més en 

l’acabament de teles i roba. El component principal de cotó i unes altres fibres naturals 

és la cel·lulosa. Mentre gran part de les fibres s’arrangen com cadenes llargues i rectes 

algunes fibres petites poden sobresortir del fil o de la tela. 

 

 L’acabament de la roba texana també s’ha convertit en una sol·licitud popular de 

cel·lulases en la indústria tèxtil. Tradicionalment la roba texana era rentada a la pedra 

amb pedres tosques per esvanir-se la superfície de la peça de roba. Actualment els 

enzims són substituts de molts rentats a la pedra. 

 

Les teles modernes es reforcen amb un adhesiu abans de teixir. Això evita la 

ruptura dels fils d’estatja. El midó és l’ingredient més comú de l’adhesiu, abans es 

combinava amb quantitats més baixes d’uns altres materials com gelatina i 

carboximetilcel·lulosa (cel·lulosa que s’ha tractat per fer-la soluble amb aigua). A part 

del benefici mediambiental de canviar productes químics durs per enzims 

biodegradables, els enzims han resultat ser menys durs també sobre la tela principal.  
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2.8.4.1 Elaboració del cuir 

 

Seguidament es podrà veure quin és el procés de fabricació del cuir per tal 

d’entendre més la intervenció dels enzims en aquests processos. 

El procés productiu de la transformació industrial del cuir consisteix en obtenir-

lo a partir de la transformació de la pell de l’animal. El procés del abadanat de la pell, es 

divideix bàsicament en tres grans etapes, que són: 

• Etapa de ribera: Compren aquells processos que permeten l’eliminació del pèl 

o la llana, els greixos i altres restes que pugui contenir la pell a transformar. 

 

• Etapa d’abadanat: Compren les operacions i processos que preparen la pell per 

ser abadanada i transformada en cuir. 

 

• Etapa d’acabat: Compren les operacions i processos que donen al cuir les 

característiques finals que es requereix per a la confecció de diferents articles. 

 

A sota s’hi pot trobar un esquema del procés del bregat del cuir, és la figura 24: 
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Figura 24. Esquema procés de l’abadanat del cuir 
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•,pH àcid, olis,tinyes 
orgàniques 

Anilines 
Tints àcids orgànics 
Oli mineral i vegetal 
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Retallada en recepció i emmagatzematge 

 

 Quan la pell de l’animal arriba a la planta de transformació de pell a cuir, es 

procedeix a la retallada de les parts corresponents al coll, la cua i les extremitats. 

Després la pell es sotmet a un procés de conservació per evitar la seva degradació 

biològica. Els processos més usats són l’assecament a l’aire i el salat amb sal comuna   

 

Remullat 

 

 Les pells es netegen amb aigua i detergents per tal de treure tota matèria estranya 

que puguin tenir. S’utilitzen grans volums d’aigua que arrosseguen al terra clorurs i 

matèria orgànica, així com sang i fems. Entre els compostos químics que s’utilitzen 

estan d’hidròxid de sodi, d’hipoclorit de sodi, els agents tensioactius i les preparacions 

enzimàtiques  

 

Pelussera i emblanquinat 

 

 Per eliminar el pèl present en el cuir, aquest es sotmet a un atac químic amb calç 

(emblanquinat) i amb sulfur de sodi, o un atac enzimàtic, mitjançant proteases, en 

solució aquosa. Aquest procés fa servir un gran volum d’aigua i la descàrrega dels seus 

efluents representa l’aportament més gran de la càrrega orgànica  

 

Descarni  

 

 En aquesta etapa s’elimina de la pell, mitjançant ganivetes, el teixit subcutani 

(restes de músculs i nervis), els greixos o qualsevol altre element indesitjat. És una 

operació mecànica que genera residus sòlids. 

 

Dividit  

 

 En el dividit es talla la pell ja depilada a la meitat del seu gruix per produir dues 

capes. El dividit també es pot realitzar després del bregat. 
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Desenblanquinat 

 

 Aquesta etapa s’ocupa d’eliminar la calç i productes alcalins de l'interior del 

cuir, per evitar possibles interferències en les etapes posteriors del bregat. S’utilitzen 

volums considerables d’aigua. Entre els compostos químics que s’utilitzen estan els 

àcids ,les sals d’amoni, el bisulfit de sodi i el peròxid d’hidrogen.  

 

Desgreixament  

 

 Es realitza principalment en el bregat de pells derivades de la llana, ja que 

aquestes posseeixen un alt contingut de greix. És un procés que produeix una descàrrega 

líquida que conté matèria orgànica, solvents i agents tensioactius. 

 

Purga 

 

 És un procés enzimàtic que permet un afluixament i lleugera peptització de 

l’estructura del col·lagen, alhora que neteja la pell de restes de proteïnes, pèl i greix que 

hagin quedat dels processos anteriors. S’usen enzims en forma de proteases i agents 

desblanquinants 

 

Piquelat 

 

 S’utilitza en el bregat amb crom, amb la finalitat d’eliminar l’àlcali que queda a 

la pell. En aquest procés s’acidifica la pell, de manera que s’eviti la precipitació de sals 

de crom insoluble en les fibres del cuir durant el bregat  

 

Bregat 

 

 El bregat és la transformació de la pell en el cuir comercial per mitjà de 

l’estabilització del col·lagen de la pell mitjançant agents bregants minerals o vegetals, 

essent les sals de crom les més utilitzades . Es fa servir un gran nombre de processos de 

bregat; alguns efluents poden aconseguir nivells tòxics però tots són potencialment 

contaminants i de baix pH. 
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Escorregut  

 

 Operació mecànica que treu gran part de la humitat. El volum d’aquest efluent 

no és important però té un potencial contaminant a causa del contingut de crom i baix 

pH. 

 

Rebaixat 

 

 Operació mecànica que torna uniforme el gruix del cuir i produeix una 

serradures que contenen [Cr]+3 en aquells cuirs que han tingut un bregat mineral. 

Representa la major generació de residus sòlids amb alt contingut d’humitat. 

 

Rebregat 

 

 Consisteix al tractament del cuir bregat amb un o més productes químics per 

obtenir un cuir més ple, amb millor resistència a l’aigua, més tou, s’utilitza sals minerals 

diferents, al crom i bregats sintètics com els sintons. 

  

Tenyit  

 

 Les pells rebregades són tenyides en follones mitjançant colorants, s’utilitzen 

tints amb base d’anilina. Aquests banys presenten temperatura elevada i color  

 

Retallada d’acabat  

 

 El cuir tenyit i sec passa per diverses subetapes d’acabat, els quals li donen la 

presentació desitjada segons quin sigui el tipus de producte final. Genera restes de cuir, 

els quals aporten retalls de cuir amb contingut de [Cr]+3. 
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2.8.4.2 Elaboració del texà 

 

 Els pantalons texans han avançat molt des que van ser inventats el 1853 per Levi 

Strauss, un immigrant alemany que vivia als EUA. Originalment, els pantalons texans 

es van dissenyar per als durs cercadors d’or de l’oest nord-americà per poder resistir un 

tracte molt dur. Actualment, són una peça de moda. 

 

 La mescla clàssica del texà consisteix en l’ordit (fils verticals) del cotó de color 

indi i una altra trama de fils horitzontals de cotó blanc. Contràriament a les demés teles, 

la tela texana es tenyeix abans de teixir-la. De fet, només es tenyeix els fils verticals, els 

fils de trama horitzontal són de cotó natural no tenyit. Després de varis banys de indi, la 

superfície dels fils de cotó queda d’un color groguenc. Per mitjà de l’oxidació, el groc 

canvia a verd i després al conegut color blau dels pantalons texans. És difícil trobar un 

tint més estable. El indi és un dels tints més difícils de blanquejar sense hipoclorit o 

algun altre producte químic agressiu. Per tant, és de suposar que aquests blanquejadors 

tradicionals, danyen els fils. El hipoclorit ho blanqueja tot i el cotó natural obté un color 

blanc brillant. Els fils blaus obtenen una tonalitat de blau celest. El resultat és un 

contrast entre el blanc i el blau. 

 

 Una de les fortes tendències durant els últims dos o tres anys és la mescla 

elàstica per a pantalons texans per a dona. Actualment, es presta més atenció a les 

formes femenines que abans i els pantalons texans elàstics afavoreixen qualsevol figura. 

La mescla elàstica amplia les possibilitats per confeccionar uns pantalons que s’ajustin a 

qualsevol cos. La tela elàstica és una nova i interessant tendència del mercat actual. 

  

 En la mescla elàstica el 100% dels fils de l’ordit són de cotó, mentre que la 

trama horitzontal, consisteix del 97- 99% de cotó i d'1-3% de tela elastomèrica, 

contràriament de la clàssica explicada anteriorment. Aquestes teles elastomèriques les 

utilitzen marques conegudes com són Lycra i Spandex. 

 

Però tots els tipus de texà actualment al mercat, necessiten els tres passos bàsics 

per l’acabat de la roba texana: 
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• Desengomat 

 

• Rentat a la pedra 

 

• Blanqueig 

 

 Per això la indústria tèxtil ha buscat en els enzim un aliat, per obtenir una 

qualitat més alta de la roba texana. Un enzim com la lacasa, és capaç de poder-ho fer.  

 

 Contràriament als mètodes químics tradicionals, aquest és un tractament suau 

que no afecta a la resistència del teixit i els fabricants de la mescla típica texana, estan 

revaluant els mètodes de blanqueig i la temperatura de rentat amb el tractament amb 

cel·lulases. 

 

 Blanqueig suau 

  

 Les tres fases principals de l’acabat de la mescla utilitzant enzims és:  

 

• Desengomat: les amilases eliminen la goma protectora basada en midó  

 

• Rentat a la pedra: La cel·lulasa pot reemplaçar moltes de les pedres que 

ocasionen menys danys a les peces de roba i a la maquinària. Aquesta 

tècnica s’ha fet coneguda com a Biolapidació i pot esbandir sense danys 

abrasius alts tant a la tela, com qualsevol altre accessori com ara botons i 

reblons de la superfície de la tela. Els enzims de rentat de la pedra estan 

normalment disponibles com a cel·lulases àcides (activació òptima al 

voltant de pH 4.5) i cel·lulases neutres (activació òptima just per sota de 

pH 7.0). 

 

• Blanqueig: La lacasa blanqueja tan la mescla clàssica com la elàstica sense 

danyar-la de manera que aquesta última, per exemple, conserva la seva 

elasticitat. A més, hi ha diversos avantatges en el procés en comparació 
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amb el d’hipoclorit. Per exemple, el blanqueig enzimàtic és molt més fàcil 

de controlar i funciona en condicions suaus.  

 Es poden obtenir aspectes especials, on el blanqueig tradicional amb 

hipoclorit no ho permet. Un avantatge de fer-ho amb enzims és que l’acció 

blanquejant és específica per al color indi. Els matisos de color crema 

naturals dels fils blancs es conserven, donant un aspecte més fosc, 

impossible d’aconseguir amb hipoclorit. 

 

 Cel·lulases «fredes» 

 

  Les cel·lulases s’utilitzen per proporcionar a la mescla l’aspecte gastat modern 

que s’aplica actualment als texans. Les cel·lulases gairebé han substituït el mètode 

tradicional del rentat a la pedra amb pedres tosca. Als fabricants de la mescla texana 

elàstica els preocupa el rentat normal en calent a uns 60ºC amb les cel·lulases 

convencionals, perquè fa malbé els fils elastomèrics. Com alternativa, s’ofereixen les 

cel·lulases de temperatura baixa, que aconsegueixen el seu funcionament òptim a 40-

45ºC. 

Però la utilització d’enzims en la industria tèxtil a part dels dos grans 

“consumidors” d’aquest sector com és el cuir i els texans, també en s’utilitzen en altres 

casos. 

El teixit mecànic sotmet al fils a un gran esforç. Per fer-los més forts aquests es 

recobreixen amb un adhesiu, com em dit en el cas del texans i que normalment està 

basat en midó. Llavors fa falta eliminar aquest agent adhesiu abans d’acabar el teixit i 

per aconseguir-ho la majoria d’indústries utilitzen enzims degradants del midó, és a dir, 

les amilases. 

L’aplicació correcta d’un enzim de cel·lulasa pot treure les protuberàncies aspres 

i donar un aspecte a la tela de més brillant i més llisa. Aquesta tècnica s’ha tornat 

coneguda com Biopoliment i ocasiona no solament una tela més suau sinó que també 

dóna una brillantor de color millorada. El mateix procés s’ha adaptat últimament i s’ha 

inclòs en alguns detergents per a rentadores de roba. 
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Un altra aplicació dels enzims és en el procés de blanqueig. Aquest es realitza 

després d’haver rentat el cotó, amb la finalitat de preparar les fibres per als processos 

d’acabat posteriors, especialment el tenyit. Normalment es realitzat amb hipoclorit o 

peròxid d’hidrogen. 

Es fa necessari eliminar completament el blanquejant químic del teixit després 

del propi blanquejat perquè no interfereixi en els processos de tenyit posteriors. Això 

s’aconsegueix submergint repetidament la tela blanquejada amb un agent reductor suau. 

Normalment es fan servir productes químics com el tiosulfat de sodi o el hidrosulfit. 

Com a mètode alternatiu per a descompondre el peròxid, el hipoclorit i l’aigua hi 

trobem un enzim la catalasa. El mètode d’eliminació enzimàtica del blanquejant és molt 

fàcil. Espot resumir en aquest passos: 

1. Evacuar el líquid blanquejant gastat 

2. Omplir amb aigua freda 

3. Afegir el enzim de catalasa 

4. Iniciar les preparacions abans del tenyit, per exemple ajustar a pH 6,5 – 7. 

5. Després de 10 a 20 minuts, controlar que s’hagi eliminat el peròxid 

d’hidrogen residual. 

6. Iniciar el procés de tenyit. 

Per tant la catalasa descompon totalment el peròxid, sense tenir efectes 

secundaris sobre les fibres ni el procés de tenyit posterior. Amb l’aplicació d’aquest 

enzim obtindrem importants millores econòmiques i medi ambientals. 

Per concloure les aplicacions industrials de la industrial tèxtil, cal dir que des de 

l’aplicació de les amilases per treure el adhesiu dels teixits a l’actualitat, en aquest 

sector s’hi ha introduït molts altres enzims, ara compren activitats les cel·lulases, 

proteases, catalases, lacases, lipases i molt recentment pectinases. Ara els enzims 

s’utilitzen en moltes facetes, des del processat del cotó fins al tractament de les peces de 

roba, i tot per poder aconseguir substituir molts dels productes químics auxiliars 

utilitzats actualment així com contribuir a la millora ambiental del planeta. 
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2.8.5 Biocombustibles 

 S’entén per biocombustible aquell combustible d’origen biològic que no s’ha 

fossilitzat. Si no s’afegeix «no s’ha fossilitzat» el petroli, els carbons minerals (hulla, 

lignits, torba i antracites) i el gas natural serien considerats biocombustibles, ja que el 

seu origen també és biològic; però han estat fossilitzats fa centenars de milers d’anys. 

  D’altra banda, la definició més senzilla de combustible és «cos sòlid, líquid o 

gasós capaç de cremar». A nivell popular, s’entén com a combustible tota matèria que, 

barrejada amb l’oxigen produeix una reacció (de combustió) que desprèn energia 

calorífica. En el fons científic de la qüestió un combustible és un «magatzem d’energia 

química». En última instància, l’origen dels biocombustibles és l’energia solar que és 

emmagatzemada per alguns éssers vius en forma de biocombustible.  

  Una de les grans avantatges dels biocombustibles davant dels denominats 

combustibles fòssils és que aquells són renovables i es consideren com una energia 

renovable destinada a suplir les carències futures de combustibles fòssils. 

  De tots és sabut que els biocombustibles han estat utilitzats des de sempre per 

l’home, el primer combustible que va utilitzar va ser la palla i la llenya. Per aquest 

motiu, les investigacions recents intenten aplicar tecnologies més eficaces i rendibles, 

utilitzant els nous materials, en l’obtenció i transformació de la biomassa en 

biocombustible apte per generar calor i/o energia elèctrica. 

 Els biocombustibles poden ser líquids i sòlids ( llenyes, estelles, palla, palets, 

briquetes, carbó vegetal...) i també poden ser gasosos. 

 El etanol (CH3CH2OH) és un compost químic que, quan té el seu origen en la 

cel·lulosa de les plantes, rep el nom de bioetanol. El seu procés d’elaboració és semblant 

al de la cervesa: primer es tritura la matèria vegetal i es barreja amb aigua i amb una 

enzim, escalfant la mescla viscosa resultant a una temperatura de entre 120 i 150 graus 

centígrads. A continuació la massa es cola, se li afegeixen altres enzims i es deixa que 

fermenti, en un procés que dura al voltant de 48 hores i converteix els sucres en etanol i 

CO2. Aquesta massa fermentada, que conté al voltant d’un 10% d’alcohol i altres 

compostos sòlids, és destil·lada per separar el líquid del sòlid fins a obtenir un 



 70 

percentatge d’un 96% d’alcohol que posteriorment és deshidratat per eliminar l’aigua. 

El CO2 generat durant aquests processos pot ser utilitzat en l’elaboració de begudes 

gasoses.  

 

2.8.5.1 Bioetanol 

 

 Químicament, l’obtenció d’etanol a partir del midó es realitzarà en aquests tres 

processos: 

1. Conversió enzimàtica del midó en sucre: 

 

• Hidròlisis: és la reacció química que converteix els polisacàrids 

complexes en sucres simples. En el procés de convertir la biomassa a 

bioetanol es fan servir àcids i enzims per catalitzar aquesta reacció. 

 

2n C6H10O5 + n H2O    �      n C12H22O11  

(Midó)                 α-amilasa    (maltosa) 

 

• Sacarificació:  

              C12H22O11 + H2O      �                2 C6H12O6                 

  (Maltosa)                       glucoamilasa      (glucosa)   

   

  C12H22O11 + H20         �       C6H12O6 + C6H12O6 

  (Sacarosa)                  invertasa    (glucosa)   (fructosa) 

 

2. Fermentació: és una sèrie de reaccions químiques que converteixen els 

sucres en etanol. La reacció de fermentació és originada per llevats o 

bactèries, les quals s’alimenten dels sucres. El etanol i el diòxid de carboni 

són produïts, mentre que el sucre es consumeix. 

       L’equació simplificada per la fermentació és: 

 

 C6H12O6  �   2 CH3CH2OH + 2 CO 

   (glucosa)               (etanol) 

 



 71 

3. Destil·lació: És on l’etanol es separa 

 

2.8.5.2 Biodiesel 

 

 La reacció per convertir oli a biodiesel s’anomena transesterificació. En la 

transesterificació d’olis vegetals, grasses animals o grasses reciclades, un triglicèrid 

reacciona amb un alcohol (alcohòlisis) en la presència d’un catalitzador, produint una 

mescla d’alquil esters d’àcids grassos (biodiesel) i glicerina. 

 

 

 

 El procés global és una seqüència de tres reaccions reversibles consecutives en la 

qual es formen diglicèrids i monoglicèrids com entremitjos.  

L’estequiometria de la reacció requereix un mol de triglicèrid per tres mols d’alcohol. 

La relació molar d’oli vegetal a alcohol és un dels principals factors que influeixen la 

reacció, ja que mentre un excés d’alcohol afavoreix la formació dels productes, una 

quantitat excessiva d’aquest dificulta la recuperació de la glicerina que es forma durant 

la transesterificació. Per aquesta raó s’ha d’establir, de forma empírica, una relació ideal 

d’oli vegetal a alcohol. La reacció requereix a demés calor i una font catalitzadora.  

  

 En relació amb aquest últim aspecte, existeixen diferents alternatives pel procés, 

i actualment representa un interessant tema d’estudi. 

 

Catàlisis de la transesterificació 

 

 La reacció pot ser portada a terme per tres tipus de catalitzadors, entre els que es 

troben els catalitzadors àcids, els bàsics i els enzims.  

 

 

Triglicèrids        Alcohols                      Alquil esters        Glicerina 
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Procés catalitzat per enzims 

 

 Com que ens interessa el procés realitzat pels enzims, obviarem els altres dos 

tipus. 

 

 En aquest tipus de procés, es solen fer servir lipases com a catalitzador de la 

reacció de transesterificació. El procés té diferents avantatges incloent-hi la baixa 

formació de subproductes, fàcil separació dels productes i condicions de reacció 

moderades, entre altres. 

 

 En el procés, s’afegeix l’enzim al medi reaccionant (solució o emulsió) format 

per triglicèrids, alcohol i aigua. En aquest moment, es forma una suspensió, degut a les 

lipases són insolubles en la majoria dels solvents orgànics. La suspensió és agitada fins 

que la reacció es completa; després l’enzim és remogut i posteriorment els dos 

productes principals ( el monoglicèrid i l’ester d’àcid gras).  

 

 La reacció pot ser portada a terme a temperatura ambient o a temperatures 

lleugerament elevades. L’estabilitat de la lipasa és alta i el biocatalitzador pot ser 

fàcilment reutilitzat. 

  

 En aquest procés, l’aigua present en els reactans (especialment l’alcohol) 

constitueix un desavantatge, tot i que encara que una petita quantitat d’aquesta acceleri 

la reacció, la distribució dels productes es veu afectada. 

  

 Les lipases poden estar en forma de pols seca, en un suport immobilitzat tal com 

sílica, o sobre un microportador com poliestirè. 

 

 Encara que els enzims constitueixen una alternativa relativament nova en el 

procés de transesterificació, existeixen avui dia, ja nombrosos avantatges que suposa 

l’ús de les lipases com a catalitzadors, enfront dels catalitzadors convencionals. Alguns 

d’aquests avantatges són: 

 

• la disminució selectiva de les energies d’activació 

 



 73 

• millora considerable de les velocitats de reacció 

 

• Transesterificació de glicèrics amb un alt contingut d’àcids grassos lliures 

(insaturats) 

 

• Ús d’alcohols ramificats per a la síntesis d’alquil esters, els quals incrementen el 

poder d’ignició en els combustibles 

 

• Entre d’altres avantatges 
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3. ELS ENZIMS EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA 

La utilització d’enzims en la indústria alimentària presenta una sèrie 

d’avantatges, a més de les d’índole econòmic o tecnològic. La gran especificitat d’acció 

que tenen els enzims fa que no es produeixin reaccions laterals imprevistes. Així mateix 

com que es pot treballar en condicions moderades, especialment de temperatura, evita 

alteracions dels components més sensibles de l’aliment. 

Des del punt de vista de la salut, es pot considerar que les accions enzimàtiques 

són naturals. A més els enzims es poden inactivar fàcilment quan es consideri que ja han 

realitzat la seva missió amb tan sols variar la temperatura del mitjà. 

Els enzims es poden utilitzar per modificar la primera matèria i ajudar en les 

etapes de procés o de cuinat. El paper dels enzims inclouen: millora del sabor i aroma, 

eliminació de sabors indesitjats, realçament de digestibilitat, modificació de la textura 

per contribuir a un millor aspecte del producte final. 

El principal enzim utilitzat en aplicacions de procés alimentari és la proteasa. 

Tanmateix, les aplicacions que utilitzen lipases i carbohidrats també són cada dia més 

esteses. 

Per garantir la seguretat del seu ús s’han de tenir en compte, no obstant això, 

algunes consideracions:  

• Aquells enzims que siguin produïts per microorganismes, no han de ser patògens 

ni sintetitzar a la vegada toxines, antibiòtics, etc.  

• Els microorganismes ideals són aquells que tenen ja una llarga tradició d’ús en 

els aliments (llevats de la indústria cervesera, ferments làctics, etc.). 

• Els materials de partida com el processat i conservació del producte final han de 

ser acords amb les pràctiques habituals de la indústria alimentària pel que fa a 

puresa, absència de contaminants, higiene, etc. 

Els enzims utilitzats depenen de la indústria i del tipus d’acció que es desitgi 

obtenir, sent aquest un camp en franca expansió.  
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Les aplicacions que veurem en la indústria alimentària són: 

1. Elaboració del vi 

 

2. Elaboració dels sucs de fruita 

 

3. Elaboració de pinsos 

 

4. Elaboració del pa 

 

5. Elaboració de la cervesa 

 

6. Elaboració del midó 

 

7. Altres aplicacions 
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3.1 Elaboració del vi 

 Que el vi es pugui elaborar implica la fermentació del suc del raïm. L’extracció 

del suc de raïm és tanmateix un procés més complicat que els dels altres sucs de fruita ja 

que intervé l’extracció de components de sabor i de color (com el color vermellós del vi 

negre) que és molt més important. 

 Els raïms pel vi es cullen abans que els fruits hagin madurat plenament. Això és 

degut a que el fruit quan encara és verd conté grans quantitats de protopectina insoluble 

que pot absorbir quantitats grans de suc durant la premsada i també ocasiona solucions 

viscoses que són difícils de processar. L’addició de pectinases mentre s’amassa poden 

hidrolitzar les pectines i fer augmentar la producció de suc, aclareix el suc que resulta i 

impedeix que es perdi suc. Alguns raïms també contenen quantitats grans 

d’arabinoxilans que es poden tractar amb xilanases per contribuir al processament. 

 Un altre problema específic en l’elaboració del vi és la infecció freqüent dels 

raïms pel fong Botrytis Cinerea que produeix beta-glucans que passen al vi. Aquests 

glucans moleculars grans obstaculitzen l’aclariment del vi obstruint els mecanismes de 

filtració. L’addició de beta-glucanases pot vèncer aquest efecte. 

 Altres enzims utilitzats en el vi són l’addició de proteases per millorar 

l’estabilitat del color en el vi negre reduint la polimerització dels tanins a proteïnes i l’ús 

de glucosidases que hidrolitzen les glucoses així augmenten l’aroma del vi. 

3.1.1 Procés d’elaboració 

 

 El procés d’obtenció de la pasta per iniciar l’etapa de fermentació és comú per a 

tots el vins, a partir de la fermentat ja hem de considerar diferents processos per a cada 

vi. En l’explicació d’aquest procés d’elaboració es procurarà fer-ho el més general 

possible però tenint en compte les característiques principals de cada vi.  

 

 A la pàgina següent trobem el diagrama de flux generalitzat, figura 25, per 

l’elaboració del vi. 
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Figura 25. Diagrama flux elaboració del vi 

  

Treure la pell i espremut 

  

 Els raïms es recullen mecànicament o a mà, mentre que l’extracció de la pell i 

l’aixafa’t són normalment mecànics. 

Embotellat 

Clarificat i filtració 

Maduració 

Fermentació 

Premsat 

Raïms 

Treure pell i espremut 

Suc 

SO2 

Saccharomyces cerevisiae 

Conservant 

Addició enzims 

Addició enzims 
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La verema mecànica també pot ser la causa d’un alt contingut de composts fenòlics com 

a resultat de la incorporació d’altres materials diferents del raïm derivats de les tiges, 

fulles i pecíols. 

 

 La descàrrega del raïm es realitza sobre la “tolba de recepció”, una espècie de 

piràmide invertida que a manera d’embut, anirà dipositant el raïm sobre un “sense fi” 

que la conduirà directament a la màquina on es realitzarà l’espremuda del raïm. 

 L’espremuda té com a fi trencar per pressió la matèria sòlida perquè l'extracció 

d'aroma i gust sigui el més gran possible. Però aquest trencament a de ser el just perquè 

no es trenquin les parts dures del raïm (pinyols, raspes i pellofes) i contaminin el most. 

En cas que es trenquin els pinyols, aquests poden cedir al vi tanins amargs i astringents.  

  

 La pasta viscosa resultant es traslladada mitjançant diversos mètodes a les 

premses, evitant que entri en contacte amb l’aire per evitar una fermentació prematura 

de la fermentació.  

 

Premsat i obtenció del most 

 

 El premsatge és també un procés mecànic. Es poden afegir enzims pectinolítics 

per facilitar el premsatge i, en el cas de vins negres, per millorar l’extracció del color. 

En l’elaboració comercial de vi s’efectuen diversos cicles de premsatge, però en 

l’elaboració moderna de vi de qualitat només es col·lecta el suc dels dos primers 

premsatges. El resultat del tercer i subsegüents premsatges (fraccions de premsa) es 

destinen a l’elaboració de vins de baixa qualitat i de vi per destil·lar. Tant la qualitat del 

suc com el rendiment obtingut varien amb el tipus de premsa. En l’elaboració comercial 

moderna el premsatge precedeix a la fermentació, però en l’elaboració tradicional de vi 

a petita escala segueix aplicant-se el premsatge després de la fermentació utilitzant 

premses discontínues.  

 

 L’addició de SO2, al most és una pràctica habitual per inhibir el creixement de 

llevats incontrolats (salvatges) i de bacteris alteradores. El SO2 és eficaç per a aquesta 

aplicació, però existeix una certa preocupació sobre la seva seguretat. S’ha proposat 

l’aplicació de la pasteurització al most en substitució del tractament amb SO2, encara 

que sembla poc probable que s’accepti.  
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 De vegades s’afegeixen al most agents clarificadors abans de la fermentació o en 

les seves primeres etapes. Els agents clarificadors eliminen proteïnes i milloren el color 

d’algunes classes de vins. La bentonita en pols s’utilitza amb profusió, però en 

l’actualitat s’està reemplaçant per bentonita en forma filamentosa o granular que 

presenta una major activitat. També es disposa d’altres agents clarificadors de gran 

eficàcia, com són els basats en albúmines, caseïnes micronitzades i carbó actiu. Si 

s’utilitzen agents clarificadors s’ha d’anar amb compte per no eliminar els composts que 

participen en l’aroma molt.  

 

 La maceració carbònica és un procediment alternatiu a l’aixafa’t i al premsatge. 

Consisteix a mantenir els raïms intactes durant diversos dies en una atmosfera d’alt 

contingut en CO2. Això ocasiona la mort cel·lular i la pèrdua de semi-permeabilitat de 

les parets cel·lulars seguida de reaccions enzimàtiques que inclouen la producció 

d’alcohol. També es produeix una cessió ràpida dels pigments antocians pel que el 

procés s’aplica normalment en l’elaboració de vins negres. La maceració carbònica es 

practica des de l’antiguitat, però el interès pel procés ha augmentat recentment.  

 

Fermentació  

 

Els llevats utilitzats per a la fermentació del vi s’anomenen Saccharomyces 

cerevisiae.  

Des del punt de vista químic, el procés de fermentació transcorre de la manera 

següent: 

 La molècula de glucosa s'escindeix en dos de gliceraldehid, i cadascuna 

d'aquestes, al prendre aigua i perdre dos hidrògens es transforma en alcohol etílic i 

diòxid de carboni. 

 La reacció global, pot expressar-se com: 

C6H12O6 (aq)  <=>  2 C2H5OH (aq) + 2 CO2 (g) 
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Aquesta reacció és exotèrmica i pràcticament irreversible (conversió d'equilibri 

= 99 %), a causa de l'efecte impulsor que suposa el despreniment gasós de diòxid de 

carboni. 

 Amb l’ús de SO2 també s’aconsegueixen canvis qualitatius en la microflora de 

llevats, afavorint-ne la supervivència de llevats resistents com Sacch. cerevisiae i 

Saccharomycodes ludwigii a costa d’altres espècies més sensibles com K. apiculata.  

 

 Saccharomyces cerevisiae prové principalment de l’equip d’elaboració del vi i 

generalment es converteix en el llevat predominant segons avança la fermentació i la 

concentració creixent d’etanol va inhibint a molts dels llevats presents de forma natural 

al most. 

 

 En condicions ideals i per als vins negres s’hauria d’aplicar una fermentació 

principal a uns 24°C durant 3-5 dies, i per als vins blancs a 7-21 °C per un període des 

de 7 dies fins a diverses setmanes. Un sobreescalfament en la fermentació pot ser la 

causa d’un vi de baixa qualitat. Així, mentre en la fermentació tradicional s’utilitzen 

tancs que no són refredats, també s’han introduït fermentadors refrigerats en alguna 

indústria vinícola. Els fermentadors són tancs cilíndrics tancats disposats en posició 

horitzontal o vertical i construïts en acer inoxidable o amb fibra de vidre. Els 

fermentadors moderns poden estar equipats amb serpentins o camises de refrigeració i 

incorporar les connexions necessàries per a la seva neteja automàtica.  

 

 A més dels llevats, els fongs i els bacteris àcid làctics són els microorganismes 

més importants que són presents al començament de la fermentació. Els fongs moren en 

les primeres etapes de la fermentació, mentre que els bacteris àcid làctics, incapaces de 

competir amb eficàcia pels sucres fermentables, declinen en nombre durant la 

fermentació alcohòlica però augmenten durant qualsevol fermentació malo-làctica 

subsegüent.  

 

La fermentació malo -làctica  

 

 La fermentació malo -làctica (MLF) consisteix en la descarboxilació de l’àcid 

màlic per retre àcid làctic, i aquesta portada a terme pels bacteris àcid làctics. 
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Leuconostoc oenos és el microorganisme més comunament involucrat, encara que 

alguns ceps de Lactobacillus i Pediococcus també són capaços de dur a terme la 

conversió. En la majoria dels vins, la MLF segueix a la fermentació alcohòlica, però en 

l’elaboració de vi en la qual es practica la maceració carbònica, ambdues fermentacions 

transcorren simultàniament.  

 

 L’àcid làctic és un àcid més feble que el màlic i la principal conseqüència 

pràctica de la MLF és la desacidificació del vi, depenent el grau de la desacidificació de 

la proporció dels àcids màlic i tartàric presents en el raïm. L’eliminació de l’àcid màlic 

redueix les probabilitats d’una alteració microbiana, alhora que la MLF incrementa la 

complexitat del vi.  

 

Maduració  

 

 La maduració del vi té inicialment lloc en barrils en la producció a gran escala. 

La durada de la maduració varia considerablement i només és molt curta en el cas de 

vins “joves”, el qual té un caràcter fruiter que deriva del raïm. El vi blanc es madura 

generalment en barrils durant uns 6 mesos, encara que algunes classes dolces 

requereixen ser madurades durant un any. Tanmateix, en alguns casos la maduració 

continua després del embotellat podent passar molts anys abans del que el vi assoleixi 

les millors condicions.  

 

Filtració, clarificació  

Després del procés fermentatiu els vins es mostren tèrbols per tenir en suspensió 

diverses matèries naturals com llevats mortes, bacteris, etc, que cauran al fons de 

l’envàs o dipòsit si el vi està tranquil i no es remou. Com que els vins han de presentar-

se nets i brillants al consumidor es recolza aquesta sedimentació amb pràctiques com la 

clarificació i la filtració. 

No obstant, la caiguda d’aquestes substàncies no dissoltes depèn també de la 

seva mida. Les gruixudes cauen aviat, mentre que els menors cauen molt tard i molt 

difícilment. 
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La clarificació espontània (estàtica) suposa esperar perquè, transcorregut el 

temps, totes les matèries estiguin en el fons; i revocant (canviant el vi d’envàs) passem 

tan sols el 95% net, separant-lo del sediment. Per tant, clarificar és afegir una substància 

que atrapa les partícules fent-les més gruixudes, i accelerar llavors la seva caiguda. 

Els clarificadors són substàncies líquides que, en contacte amb el vi, pel seu 

alcohol, o bé per la seva acidesa o pel seu taní, floculen ("es quallen") i acceleren la 

caiguda de les partícules del vi. 

 La bentonita serveix per a negres, rosats i blancs. L’albúmina d’ou només per a 

negres. 

Una vegada hem sedimentat aquestes partícules cal separar-les del vi. Això 

s’aconsegueix mitjançant la filtració, que consisteix a retenir aquestes partícules amb un 

"tamís", a través del qual es fa passar el vi. 

 El sistema de plaques és molt versàtil per aquesta raó s’entén com a sistema 

estàndard de filtració. 

 La placa de filtració són cartrons d’uns 3 - 4 mm de gruix, a través dels quals 

passa el vi i es neta, ja que queda en la placa la brutícia.  

 La base de totes les plaques és la fibra de cel·lulosa, premsada en cert grau. Però 

la fibra de cel·lulosa és massa gran i, per tant, no molt adsorbent. Per tal raó es 

complementa amb altres fibres menors però més adsorbents; i també amb diatomees, 

que tenen el mateix efecte i donen a la placa color ocre. 

Embotellament  

 

 Després de la filtració i la clarificació el vi s’emmagatzema en tancs abans del 

embotellament. En el cas de vins esterilitzats per filtració, la filtració final sol tenir lloc 

just abans de del embotellament. Per protegir al vi de l’oxidació s’utilitzen, en certa 

mesura, les atmosferes inertes (CO2 i/o nitrogen). També es poden afegir additius abans 

del embotellament a fi d’estabilitzar el vi davant els deterioraments microbiològics i 

químics. Normalment s’afegeixen substàncies antimicrobianes sent les més emprades el 

SO2 i l’àcid sòrbic, encara que les legislacions nacionals varien. També s’utilitza 
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isotiocianat d’al·lil en pastilles junt amb un suport inert de parafina. Les pastilles queden 

flotant a la superfície del vi als tancs d’emmagatzemament i prevenen el 

desenvolupament de pel·lícules de llevats i de floridures.  

 

 L’acidesa dels vins es pot reduir abans del embotellament mitjançant l’addició 

de sals, normalment bicarbonat potàssic i carbonat càlcic.  

 

 L’ús d’ampolles de vidre és d’aplicació universal per als vins de gran qualitat. El 

suro és el mitjà tradicional per segellar l’ampolla, i aquest es protegeix de la 

deshidratació i del creixement de fongs mitjançant una làmina de plom o, més 

recentment, amb una coberta plàstica. De vegades el vi s’embotella sota un atmosfera 

inert, però l’eficàcia d’aquest sistema depèn de l’èxit de les mesures preses prèviament 

per evitar l’oxidació.  

 

3.1.2 Aplicacions dels enzims 

  

Treure la pell i espremut 

 

Els anomenats enzims de maceració són còctels enzimàtics compostos 

fonamentalment per pectinases, cel·lulases i hemicel·lulases que pretenen aconseguir els 

efectes ja esmentats de les pectinases i la degradació dels polisacàrids de les parets 

cel·lulars del gra de raïm exercida per les cel·lulases i hemicel·lulases. Amb l’addició 

d’aquests preparats durant la maceració s’aconsegueix, a més d’un guany en el 

rendiment en suc després del premsatge, incrementar les velocitats de clarificació i 

sedimentació, una millor extracció del color dels vins negres, augmentar l’aroma i el 

sabor i un millor envelliment gràcies a increments en tanins i proantocianidines. 

 

 Les proteases són utilitzades per aconseguir l'estabilitat proteica dels vins, fenol-

oxidases per estabilitzar el color en vins blancs, glucosa oxidasa per obtenir vins amb 

sota contingut en etanol, o els enzims implicats en la síntesis de esters, compostos de 

molta importància en l'aroma afruitada dels vins. 
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Premsat i obtenció del most 

 

 Els enzims pectolítics utilitzats durant la maceració faciliten l’alliberament del 

contingut cel·lular de la baia de raïm. L'objectiu d'aquest tractament és l'obtenció de 

vins amb més color, més rics en compostos fenòlics i igualment més fàcils de clarificar i 

filtrar. 

 

 Encara que tots els enzims són produïts pel microorganisme Aspergillus niger, 

les preparacions de pectinases disponibles actualment al mercat enològic són molt 

diferents. Tant la concentració en pectinases de les esmentades preparacions com la 

naturalesa de la seva activitat, depenen del cep d'Aspergillus, de les condicions de 

fermentació per a la producció (mig sòlid o líquid) i de la naturalesa del substrat 

fermentat. 

 

 La primera acció de l’enzim és disgregar la polpa i facilitar l’accés a la cara 

interna de la pellofa. En això consisteix una millor extracció de la pellofa i difusió del 

seu interior, obtenint-se major rendiment en most i més compostos interessants per a la 

qualitat del vi, obtenint-se aquests elements des del principi de la fermentació 

alcohòlica. Aquest fenomen és molt més evident en veremes o varietats de raïm de 

polpa dura. 

  

 Successivament l'acció es desenvolupa en la pellofa: extracció de tanins nobles, 

òssia tanins condensats i lligats a polisacàrids. Sense enzims s'extreuen únicament en 

presència de l'alcohol. La presència d'aquests compostos al principi de la fermentació 

alcohòlica bloqueja i estabilitza els antocians fàcils d'extreure, sent llavors el color més 

estable. S'extreuen també precursors d'aromes gràcies a l'acció dels enzims. 

 

 L'acció de l'enzim modifica l'estat físic de l'estructura de la pellofa. Per tant 

l'extracció successiva en fase alcohòlica es facilita. Posteriorment, i al llarg de la 

maceració, la concentració de antocians bloqueja l'acció dels enzims. Les fases 

posteriors de la maceració són per acció de l'alcohol.  

 

 L'efecte del SO2 en l'extracció facilita la sortida de tanins de baix pes molecular i 

antocians lliures. No obstant, amb la utilització d'enzims amb activitats pectinases, 
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cel·luloses i hemicelulases s'aconsegueixen també l'alliberament de tanins units a 

polisacàrids, molt interessants per la suavitat en boca i l'estabilitat del color que 

proporcionen.  

 

 En conseqüència al que s'exposa i diferenciant l'extracció en fase aquosa i en 

fase alcohòlica, podem dir que els enzims de maceració poden accelerar i millorar 

l'extracció de tot tipus de compostos polifenòlics cel·lulars, ajudant en l'alliberament de 

tanins durant les primeres fases de maceració, fet que suposa una presència simultània 

de antocians i tanins. Proporcionant però oportunitats d’estabilitzar el color si es realitza 

un programa de remuntats amb la presència d'aire en el vi, fet que permet una 

polimerització croada dels dos compostos. D'aquesta manera s'evita la polimerització 

lineal de taní-taní i antocià-antocià que poden perdre’s fàcilment per precipitació a 

causa de l'obtenció d'alt pes molecular i oxidació d'aquests polímers. 

 

Observant aquest procés, podem considerar que en línies generals, el que 

aconsegueixen els enzims és extreure al més ràpidament possible durant la vinificació, 

els compostos interessants des del punt de vista del color (antocians) i de l'estructura i 

cos dels vins (tanins). Així podem extreure més compostos fenòlics en maceracions 

curtes. En el cas de maceracions llargues, la finalitat no és extreure més, sinó extreure el 

mateix, però al més pròxim possible a la fase aquosa de la maceració, doncs tindrem 

d'aquesta manera més oportunitats d'estabilitzar allò que hem extret, realitzant remuntats 

amb aireig. 
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3.2  Elaboració del suc de fruita 

 Gairebé totes les fruites contenen pectines i uns altres polisacàrids com midó i 

arabinoxilans. Quan s’agafa la fruita sense tractar, amb les pectines, aquestes ocasionen 

una alliberació pobra de suc durant la triturada. L’addició dels enzims degrada les 

pectines a l’etapa de trituració i augmenta el rendiment d’extracció de suc. Els enzims 

mes utilitzats són el metil esterasa de pectina, la liasa i la pectina. Els enzims com la 

pectina que degraden són molt importants en la producció de suc de fruita ja que la 

concentració de pectines pot formar gels molt viscosos que obstaculitzen la filtració i la 

concentració a nivells alts de sòlids dissolts. 

 Els arabinoxilans i el midó que hi ha especialment en el suc de poma també pot 

ser tractat amb l’addició de xilases i amilases. Les Cel·lulases també juguen un paper en 

l’extracció del suc com per exemple amb les baies on a part el suc s’ha de cedir 

juntament amb els components de color i sabor ja que si no es fa molt difícil. 

3.2.1 Procés d’elaboració 

 Un procés d’elaboració de sucs generalitzat és el que trobem a la figura 26 de la 

pàgina següent i amb la seva respectiva explicació. 

Primera matèria 

 Les fruites destinades a l’elaboració del suc s’eleven fins a una tolba 

d’alimentació que està situada just a l’entrada de la zona de processat principal i que 

actua com una reserva per garantir un subministrament constant de fruita. La tolba 

d’alimentació proveeix a una cinta transportadora de velocitat regulable, fet que permet 

un subministrament de fruita adequat a les necessitats dels extractors. No obstant, abans 

d’arribar als extractors, la fruita es renta mitjançant raspalls rotatoris, es sotmet a una 

segona selecció i finalment es classifica automàticament per mides. Donada la necessitat 

d’estalviar aigua en moltes àrees productores de suc, el rentat de la fruita s’efectua 

utilitzant el vapor condensat procedent dels equips d’evaporació. 
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Figura 26. Diagrama de flux per elaboració generalitzada del suc  

 

 El raïm i les fruites tipus baia només precisen una lleugera trituració abans de ser 

premsades, encara que també poden ser precises operacions auxiliars com ara la 

separació de les rapes del raïm. També és freqüent l’ús de màquines amb braços rotatius 
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intergranats que exposen la part carnosa del raïm i de les baies. No obstant, les fruites 

amb os s’han de triturar sense danyar a l’os per no afectar negativament la qualitat del 

gust i a l’estabilitat del suc. En aquest cas s’utilitzen corrons lobulats de goma dura per 

separar la carn de l’os. 

Extracció 

 La màquina extractora per a fruites cítriques consta d’un cap d’alimentació que 

carrega la fruita en les copes extractores. Les fruites es dipositen una a una en la meitat 

inferior de la copa i és la meitat superior de la copa la que descendeix i exerceix la 

pressió. Al aplicar la pressió, una cànula afilada d’acer i amb perforacions ascendeix des 

del centre de la copa inferior i perfora la base del cítric introduint-se en ell i tallant un 

tac. Les copes disposen d’uns sortidors complementaris que engranen i comprimeixen la 

fruita fent que el suc flueixi cap al interior de la cànula perforada, la qual està obturada 

en la seva base per evitar la pèrdua del suc. La pressió interna resultant força al suc i a 

les petites partícules de polpa a penetrar al interior de la cànula a través de les 

perforacions, deixant fora a les llavors i a part de la polpa. En aquest moment, al interior 

de la cànula perforada contenint ara el tac tallat, una mica de polpa i algunes llavors, 

s’eleva un fiador per comprimir encara més el seu contingut i expulsar el tac. El suc 

extret el recull un col·lector i flueix fora de l’extractor. Les cèl·lules dels greixos de la 

pell es trenquen per la pressió exercida per les copes de l’extractor. L’oli, juntament 

amb petites partícules de la pell traspua cap al exterior de les copes i segueix cap a una 

línia de premsat en fred per a l’obtenció d’oli. 

 En l’extracció del suc de poma s’aplica com un mitjà de millorar l’eficàcia 

d’extracció, l’addició d’enzims pectinolítics a la polpa ja que augmenta el rendiment 

(normalment del 78-85%) al voltant d’un 5%. Tot i que aquest pretractament enzimàtic 

no està generalitzat a tot arreu, els llocs que l’apliquen, es porta a terme afegint aquests 

enzims a la polpa i covant-los abans del premsat durant 24 h a 5°C o durant l h a 15-

30°C. Aquest tractament enzimàtic es sol realitzar en premses. 

 Les premses utilitzades en l’extracció del suc de les fruites toves i per a les 

pomes són similars. Les premses més freqüents són les pneumàtiques. El model més 

comú consisteix a un cilindre horitzontal d’acer inoxidable que presenta perforacions en 

el 70% de la seva superfície. El 30% restant ho ocupa un diafragma que es deforma 
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durant el carregat de la premsa per permetre omplir-la completament amb la pasta de 

raïm. Per pressionar la massa i extreure el suc s’utilitza aire comprimit. Normalment no 

s’utilitzen enzims abans del premsat per facilitar l’extracció del suc de raïm, però és 

indispensable quan s’extreu a partir de gerds, groselles, maduixes, cireres i prunes. 

Clarificació 

 El suc obtingut amb els extractors requereix un processat addicional per eliminar 

la terbolesa, o bé, per obtenir un suc «net» i lliure de polpa, escorça blanca, pell i 

llavors. A aquesta operació se la coneix normalment com clarificació o acabat. Els 

clarificadors separen el suc mitjançant l’acció d’un rotor que gira en una selecció 

cilíndrica. El diàmetre del cilindre és normalment de l’ordre de 35 cm. i el dels orificis 

de la selecció de 0,02-0,03 cm. El suc surt pels orificis, mentre que el rotor empeny a la 

polpa cap al extrem de descàrrega del cilindre, on s’aplica una contrapressió per mitjà 

d’una vàlvula mecànica o pneumàtica. Una contrapressió elevada provoca una major 

sortida de suc de la polpa cap a les parets de la selecció i incrementa el rendiment. Això 

causa l’aparició de sabors desagradables i una baixa qualitat general dels sucs simples, 

mentre que en els sucs concentrats, els problemes que provenen són una excessiva 

viscositat provocada pel seu alt contingut en pectina. Per aquestes raons, no és habitual 

intentar aconseguir en l’etapa de clarificació el màxim rendiment en suc  

 En moltes fàbriques s’opera amb dos clarificadors disposats en paral·lel. El 

clarificador primari realitza una extracció baixa i aconsegueix una producció més gran 

que el clarificador secundari que està emplaçat a continuació del primari. La diferència 

de producció entre els dos clarificadors pot fer necessari l’ús de dos clarificadors 

secundaris en paral·lel per poder absorbir la producció del primari. El suc obtingut del 

primer clarificador també es pot destinar al subministrament de mercats que reclamen 

sucs amb un contingut baix en polpa. 

Rentat de la polpa 

 La polpa en el seu conjunt es pot utilitzar com un subproducte. No obstant això, 

en moltes plantes extractores es recupera suc de la polpa mitjançant lixiviació amb 

aigua. El mètode consisteix a barrejar la polpa amb aigua i passar-la per diversos 
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clarificadors que treballen a molt baixa pressió per evitar una major desintegració de la 

polpa i el seu consegüent pas a l’aigua. 

 El “rentat” de la polpa conté normalment un 5-6% de sòlids solubles i presenta 

un alt contingut de pectina. En general, el rentat de la polpa es considera de baixa 

qualitat i no es sol col·locar directament per a l’elaboració de begudes. 

 Segons el interès comercial, al suc se li treu la polpa i per a això s’ha proposat 

l’ultra filtració com a mitjà per a clarificar-lo, encara que l’ús d’aquesta tècnica està més 

generalitzada per als sucs que posteriorment s’han de concentrar. 

Reducció de l’amargantor i de l’acidesa 

  Una amargantor excessiu en els sucs pot representar un gran problema. Els 

majors problemes els causen les fruites cítriques, encara que una mica d’amargantor és 

una qualitat esperada i desitjada. Una dilactona triterpenoide formada a partir de la 

lactona de l’anell α de l’àcid limonoic és el principal agent responsable de l’amargantor, 

per la qual cosa s’han ideat diversos mètodes per atenuar-lo. Entre ells estan l’ús 

d’enzims bacterians immobilitzats, l’emmascarament químic i l’eliminació per adsorció. 

Els enzims s’obtenen a partir de diverses espècies de Arthrobacter i Acinetobacter. Els 

resultats més satisfactoris s’han obtingut utilitzant el limonat deshidrogenasa, però el 

procediment no ha estat plenament comercialitzat. No obstant, sí que es disposa 

comercialment d’un adsorbent per al procés de reducció de l’amargantor. Des de 

mitjans dels anys 80 s’ha vingut aplicant a Austràlia l’ús d’un adsorbent consistent en 

un polímer de divinilbenzè estirè. A més de la limonina, el pomelo i les taronges 

amargues contenen un altre important compost responsable de l’amargantor, la 

naringina, un glicòsid d’una flavonona. La seva amargantor es pot eliminar mitjançant 

l’ús de l’enzim naringinasa, obtingut a partir de pectina de cítrics o a partir de diverses 

espècies d’Aspergillus. 
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Obtenció final del suc 

 Quan volem obtenir el suc final podem obtenir un suc simple, un suc concentrat 

o obtenir un suc a partir d’un concentrat. 

 En la producció a escala industrial el suc flueix cap a tancs d’emmagatzematge 

dotats amb un agitador per mantenir la polpa en suspensió. Les principals operacions 

tecnològiques abans de l’envasament són l’extracció de l’oli residual i la pasteurització, 

la qual juntament amb el pH sota del producte garanteixen la seva estabilitat. 

 En una fàbrica moderna el suc s’escalfa en un intercanviador fins a uns 71°C i 

s’injecta al separador de vapor, per tal d’eliminar l’oli sobrant. La temperatura del suc 

descendeix fins a 38°C evaporant-se un 6% del suc aproximadament. El suc es torna a 

escalfar abans de procedir a l’envasament en calent de llaunes o d’ampolles. També és 

eficaç realitzar un escalfament directe del suc mitjançant la injecció de vapor, que a més 

compensa la pèrdua d’aigua durant la separació de vapor. 

 Pel que fa al suc l’eliminació de l’oli essencial no cal ja que els olis essencials de 

l’escorça, es perden durant la termo-evaporació. No obstant, es requereixen diversos 

nivells de tractament en l’etapa de preconcentració depenent de les propietats del suc 

una vegada clarificat i de la demanda del mercat. L’objectiu final per aquest suc és 

concentrar-lo eliminant l’aigua per evaporació. 

 Els components volàtils de l’aroma (l’essència) se separen del suc durant 

l’evaporació. La seva pèrdua condueix a una aroma i gust desequilibrats i poc naturals, 

per la qual cosa en l’actualitat és una pràctica habitual la recuperació dels compostos 

volàtils de l’aroma i la seva posterior reincorporació al concentrat. 

I també podem obtenir suc a partir d’un concentrat que està congelat. Aquest es 

descongela controlant acuradament les condicions per a evitar augments locals de 

temperatura que puguin permetre el creixement microbià. El concentrat es barreja amb 

aigua a 2-3°C. En aquest moment es pot afegir aroma concentrat i també polpa per 

conferir al suc un aspecte de “fresc”. Es requereix una considerable cura per garantir 

que l’aigua utilitzada sigui d’una qualitat satisfactòria. 

 



 92 

3.2.2 Aplicacions dels enzims 

 

Els enzims desenvolupen un paper important en la tecnologia de suc de fruita. Els 

preparats enzimàtics pectolítics i amilolítics s'usen des de fa més de 60 anys, 

principalment en l’elaboració de suc de poma i baies. 

Primera matèria 

 Per al pelat de fruita de Cítrics, el seu procés es basa en que la a superfície es 

perfora o se li fa una ranura per penetrar-hi, però sense perforar el interior de la fruita.  

La capa interior blanca de la pell que es troba just sota del flabel (la capa superficial 

acolorida) d’un cítric, i el seu contingut en polisacàrids és molt alt. 

 La fruita es sotmet després a una infusió al buit, d'una solució aquosa que conté 

pectinasa i que substitueix el gas atrapat en la part inferior de la pell. Després d'una 

incubació de tan sols 10-20 minuts, la pectinasa ha exercit la seva acció i la pell pot 

eliminar-se fàcilment a mà. 

 La qualitat de la fruita pelada amb aquest mètode és molt superior a la qual es 

amb segueix amb els banys de sosa càustica. La fruita i els grills del cítric estan 

caracteritzats per la seva fermesa i un gust fresc. No queda cap residu de la paret blanca 

de la pell sobre la superfície, el que proporciona a la fruita un excepcional aspecte net i 

atractiu. 

 En l'elaboració dels grills procedents de cítrics, la fruita pelada enzimàticament 

es trenca en grills a mà o mecànicament, que després es fiquen en un bany de pectinasa 

amb agitació lleugera. Passats 30-60 minuts, la pectinasa ha degradat la membrana, és a 

dir la pel·lícula transparent que envolta els sacs de suc que formen el grill. Després del 

rentat, els grills tenen una bona textura i un excel·lent gust, podent utilitzar-se com 

productes frescos, congelats o enllaunats, sense conservants ni residus químics. 

 Amb aquest procés enzimàtic s'aconsegueix un rendiment d'un 65-70% per pes 

comparat amb el pes original de la fruita no pelada, enfront d'un 40-50% amb el procés 

tradicional de pelat i separat manuals dels grills i tractament amb sosa càustica calent 

per descompondre la membrana cel·lular de la pell. 
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 També és possible aplicar enzims a les fruites no cítriques. El procés enzimàtic, 

consisteix a submergir els fruits sencers en un bany de pectinasa. Als 40-60 minuts, la 

pell i els residus poden eliminar-se rentant amb aigua. Després del tractament enzimàtic, 

ja es pot procedir al tallat de la fruita pelada sencera. 

Extracció 

 L'addició d'enzims pectolítics (poligalacturonases) augmenta el rendiment de suc 

a un 40% o superior. El rendiment de suc sol ser força baix a causa de l'alt contingut en 

pectina de la polpa de fruita que envolta les llavors. A més, resulta més fàcil separar les 

llavors de la polpa, augmenta l'estabilitat d’enterboliment i millora el gust natural. 

 És possible elaborar un suc clar afegint preparats de pectinasa i amilasa al suc 

tèrbol. Alternativament, pot elaborar-se un suc clar directament a base d'un tractament 

amb enzims pectolítics i hemicelulítics. 

 Si s'afegeix una pectinasa a una polpa de troncs de pinya, el rendiment de suc 

s’incrementa d'un 65% a un 77% després del tractament. També augmenta la capacitat 

de premsat. 

 S'ha desenvolupat una pectina-liasa individual més específica. En realitat, només 

es necessita un enzim per degradar la pectina i alliberar el suc. Les pectinases 

tradicionals degraden totalment la pectina, mentre que aquesta nova pectina-liasa 

proporciona una reacció més controlada i específica de manera que no es degrada 

innecessàriament el material de la paret cel·lular. 

 El pretractament enzimàtic amb pectinases presenta una sèrie de desavantatges 

que limiten la seva aplicació: 

1. L’operació interromp la producció i és cara 

2. La ruptura parcial de la pectina pot conduir a la formació d’arabines i terbolesa 

durant l’emmagatzematge 

3. Pot caldre un escalfament de 85ºC per inactivar l’activitat polifenol oxidasa i 

prevenir la inhibició de les pectinases. Això pot perjudicar el gust i l’aroma 

4. El contingut de metanol del suc pot arribar a ser de fins a 400 mg/l (el nivell 

normal és d’uns 50 mg/l), causant problemes en la producció de l’essència, 
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 En la fase de l'extracció. Després de la triturada i maceració i del premsat per 

extreure el suc de les pomes. És possible realitzar la maceració amb pectinases per 

aconseguir rendiments de suc superiors a un 82%. 

 La segona fase consisteix a un tractament enzimàtic del residu del premsat amb 

pectinasa. Després de la reacció enzimàtica, el residu es premsa, extraient-se més suc 

encara. Deu subratllar-se que aquest suc és d'una qualitat diferent, amb una major 

proporció de fibra soluble. 

  En lloc d'un tipus de suc, s'aconsegueixen dos: un premsant les pomes i l'altre 

premsant el residu, podent mesclar els dos sucs de diferents formes, segons convingui.  

 També per al suc de poma es poden afegir en aquesta etapa pectina-liases, 

descobert més recentment i que milloren el tractament amb pectinases per a la 

maceració i  clarificació. Al descompondre l'estructura de la paret cel·lular a un nivell 

òptim, és més fàcil obtenir una bona separació entre el suc i els sòlids. S'augmenta la 

quantitat de most de gemma, és a dir el suc alliberat espontàniament abans d'iniciar-se la 

separació. Per tant, milloren el rendiment del decantador i la capacitat de la premsa. 

 S'aconsegueixen rendiments de suc de més d'un 90% per pes de pomes. Els 

rendiments elevats signifiquen menys residus de premsat (residus de poma) i menys 

costos per al tractament de residus. 

 La pectina-liasa al ser un enzim robust, funciona bé amb gran varietat de pomes 

procedents de diferents zones geogràfiques i amb diferents nivells de pH. També 

funciona bé a diferents temperatures de processat i amb tant pomes fresques com 

emmagatzemades. 

 El suc resulta més pur perquè no conté moltes de les substàncies descompostes  

normalment pels tradicionals complexos de pectinasa. En el cas del suc de poma, 

s'aconsegueix un gust més ric i un color més pàl·lid. 

 Un dels avantatges de la ectina-liasa en comparació de les pectinasas tradicionals 

és que, simplement, no és capaç de produir en àcid galacturònic i cel·lobiosa substàncies 

no desitjades per al suc. 
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Clarificació 

  En el procés de clarificació és necessari per als sucs elaborats convencionalment. 

Normalment, la clarificació consisteix en la combinació d’un tractament enzimàtic, de 

l’encolat, la centrifugació i la filtració. El tractament amb enzims és útil, però no 

indispensable, en l’elaboració del suc simple sempre que la fruita de partida estigui en 

bon estat i no gaire madura. No obstant, per a l’elaboració de suc concentrat amb un 

contingut en sòlids del 70%, el tractament enzimàtic és indispensable per evitar la 

formació d’un gel de pectina. 

 Cal afegir poligalacturonasa (PG), la qual trenca les cadenes llargues i redueix 

notablement la viscositat. El trencament de les cadenes modifica la càrrega dels 

complexos proteïna-pectina provocant la seva agregació en grans partícules que 

sedimenten fàcilment, el que millora el comportament del suc en la filtració. 

 En l’actualitat s’inclou arabinasa en els preparats comercials d’enzims 

pectinolítics per reduir el problema de l’acció dels enzims pectinolítics sobre les 

cadenes de pectina allibera oligòmers solubles d’arabinosa, que es condensaran durant 

la concentració donant lloc a petites partícules que superficialment semblen llevats.  

 Els preparats comercials d’enzims es distribueixen com líquids concentrats o bé 

adsorbits a un pols portador. A vegades s’inclou la pectina liasa per trencar les cadenes 

de poligalacturonat de la pectina metoxilada. 

 L’amilasa s’afegeix per al tractament del suc procedent de fruites primerenques, 

ja que contenen certa quantitat de midó. No obstant, l’ús d’amilasa requereix 

l’escalfament del suc fins a 60°C, ja que l’enzim no és actiu davant el midó natiu. 

Aquest escalfament pot afectar la qualitat del producte per la qual cosa s’acostuma 

preferir, en tant que sigui possible, l’eliminació dels grànuls de midó mitjançant 

centrifugació i filtració. 

 Per reduir la viscositat de la polpa del plàtan s'utilitza enzims. Els enzims de 

maceració permeten reduir considerablement la viscositat amb el resultat que només es 

necessita un decantador per separar la fase líquida i sòlida. 
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 És possible elaborar un suc de plàtan clar o un concentrat de suc clarificat a 

partir de puré de plàtans, plàtans pelats o enters. En cas dels plàtans sencers, cal afegir 

un sistema de colat després del tractament enzimàtic per eliminar les pells. 

 Els col·loides són substàncies solubles amb un alt pes molecular que lliguen la 

terbolesa i augmenten la viscositat del suc. Afegint pectinases fa que no s'alliberin 

col·loides indesitjables de la fruita per la qual cosa la clarificació del suc resulta més 

fàcil. No obstant això, per produir un suc de poma clar es necessita un altre enzim que 

degrada encara més la pectina solubilitzada. Una barreja d'una pectina-liasa, pectinases 

tradicionals i arabinasa proporciona una eliminació completa de l’arabina i com 

consegüent per a la degradació completa de la pectina. Té un rendiment excel·lent 

mesurat amb la prova de pectina. El suc resultant és fàcil de filtrar alhora que satisfà 

totes les especificacions de qualitat per al suc, especialment quant a una sota contingut 

en àcid galacturònic i cel·lobiosa. 

 Els productes de pectinasa tradicionals destrueixen l'estabilitat quant a la 

terbolesa pel que no són apropiats per a l'elaboració de suc de poma tèrbol. 

 L'acció específica de la pectina-liasa no produeix una clarificació del suc. Per 

això és possible augmentar el rendiment i la capacitat durant la maceració mentre 

s'elabora un suc totalment estable en quant a la terbolesa. Això va ser difícil 

d'aconseguir en el passat. 

 L'elaboració enzimàtica de sucs estables quant a la terbolesa serà també 

interessant per als fabricants de sucs de cítrics, fruita tropical i hortalisses en els quals 

l'ús d'enzims encara és relativament nou. 

Rentat de la polpa 

 Consisteix a augmentar la densitat de flux en la ultrafiltració del suc tèrbol amb 

la finalitat d'elaborar un suc clar per a addició a les pinyes en llauna. 

 La pinya americana té un alt contingut en galactomanat, un polisacàrid neutral 

que forma solucions viscoses. Per clarificar el suc de pinya cal degradar aquesta 

substància mitjançant la pectinasa. S'ha utilitzat amb èxit per a l'elaboració de suc clar 

per mitjà d’ultrafiltració. 
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Obtenció final del suc 

Els nous preparats enzimàtics fixen estàndards nous d'estabilitat a temperatures altes i 

nivells de pH baixos. Per això són especialment apropiats per a les condicions de 

processat de tota mena de baies i varietats de raïm com Concord. 

L’enzim pectina-liasa barrejada amb una combinació d'activitats enzimàtiques 

col·laterals. Aquest producte continua funcionant a temperatures relativament altes de 

55-60°C el que facilita l'alliberament de color, un dels paràmetres de qualitat més 

importants per als sucs de baies i raïm. 

A banda dels beneficis tècnics, una dels avantatges de les nous enzims és un cost reduït 

en comparació de les pectinases tradicionals. 
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3.3  Elaboració del pinso per animals 

 

La inclusió dels enzims en pinsos d’animals és més recent i té com a principal 

objectiu millorar el valor nutritiu de l’aliment, ja que ajudarà a l’equip enzimàtic propi 

de l’animal a hidrolitzar els principis immediats que ingereix. La seva utilització és 

d’especial interès amb animals joves on la seva capacitat digestiva es troba encara 

immadura, quan el pinso conté aliments amb factors antinutritius que interfereixen en la 

digestió, o simplement quan es vol fer més disponible un determinat nutrient. 

   

 Recentment s’ha comprovat que la millora en la utilització nutritiva de la dieta 

en el intestí prim degut a l’addició d’enzims pot canviar la composició del substrat que 

arriba al intestí gros, fet que afecta al perfil de la microbiota que creix en aquest 

segment. Aquest fet descobreix la possibilitat d’utilitzar els enzims com a reguladors de 

la flora intestinal. 

 

3.3.1 Procés d’elaboració 

 Els procés d’elaboració del pinso és molt general per gairebé tots els pinsos, 

però com és evident depenent del tipus d’animal per al qual es faci aquest pinso si que 

varien les matèries primeres amb les quals es realitza. 

 A continuació s’explica el seu procés generalitzat i adjuntant-hi a la pàgina 

següent el seu diagrama de flux corresponent, figura 26: 

Matèries primeres 

 Els components principals del menjar animal són les plantes, en particular 

cereals com el blat de moro, blat i ordi que proporcionen fonts d’energia de carbohidrat 

i fonts de proteïnes de verdura com soja, mongetes, pèsols, gira-sol i llavors de 

tramussos. 
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Figura 27. Diagrama de flux generalitzat de l’elaboració del pinso per animals 
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Mòlta 

 

És el tractament físic que es dóna a les matèries primeres per reduir la mida de la 

partícula. Les dues raons principals per a la mòlta són: 

 

 

• Facilitar la barreja de les diferents matèries primeres, especialment, les de 

diferents densitats. 

• Que els enzims digestius puguin tenir una major superfície d’acció i així 

aconseguir una major digestibilitat de les matèries primes. 

 

Dosificació 

 

És el procés de pesar i mesurar les diferents matèries primeres que s’utilitzen per al 

pinso compost. Es poden classificar de dues formes: 

• Dosificació en gra. (Abans de la mòlta) 

• Dosificació en farines. (Després de la mòlta) 

 

Barreja 

 

L’objectiu principal del procés de barreja és la distribució uniforme de totes i 

cadascuna de les matèries primeres que es troben en proporcions diferents i que a més 

posseeixen característiques molt variades. 

 

Granulació 

 

La granulació és un procés per mitjà del qual es modifiquen certes 

característiques de les matèries primeres i que acaba amb una aglomeració de partícules 

que queden en forma de grànuls. És un procés mecànic en què conflueixen diverses 

forces (fricció, pressió, extrusió), així com increments de temperatura. 
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Extrusió 

 

És el procés basat en l’aplicació de pressió (que produeix) provocant la sortida 

de la massa del pinso pels forats de la matriu. Podem trobar, des del punt de vista 

funcional, dos sistemes d’extrusió: via seca i via humida. 

 

Des del punt de vista físic, la característica pròpia dels productes extrusionats és 

la disminució de la seva densitat, provocada pels fenòmens de descompressió amb forta 

vaporització, cosa que dóna lloc a una expansió o dilatació molt important del producte. 

  

Doble granulació 

 

És el pas del producte per dos granuladors connectats en sèrie. A la primera fase 

s’utilitzen matrius de baixa compressió amb rendiments molt elevats. La qualitat del 

grànul és baixa. Això s’anomena precompressió. 

 

La segona fase és un granulador de major compressió. El producte passa a través 

d’aquest granulador que permetent produir grànuls de major qualitat. 

 

La doble granulació permet la incorporació de majors proporcions de líquids en 

els condicionadors sense que s’afecti la qualitat final del grànul i es pugui elaborar 

pinsos d’alt contingut de fibra. 

 

3.3.2 Aplicacions dels enzims 

 

Granulació 

 

En aquesta etapa del procés d’elaboració és on s’addicionen els enzims que seran 

inclosos en el pinso animal. 

 

Els enzims utilitzats en alimentació animal són aïllats de cultius de fongs o 

bacteris i habitualment els preparats enzimàtics que es comercialitzen posseeixen més 

d’una activitat hidrolítica. Un inconvenient per a la seva utilització en pinsos és que el 



 102 

increment de la temperatura que es produeix durant la granulació pot destruir total o 

parcialment l’activitat dels enzims donada la seva naturalesa termolàbil. Per això caldrà 

utilitzar complexos enzimàtics que resisteixin les temperatures de granulació o aplicar-

les de manera líquida després de la mateixa. 

  

Les cries quan són deslletades no posseeixen un tracte digestiu completament 

desenvolupat, especialment quan el deslletament es realitza precoçment. Diferents 

autors coincideixen que l’activitat de l’amilasa pancreàtica pot ser insuficient depenent 

de l’animal mostrant valors especialment baixos després del deslletament. A més, el 

deslletament abans de temps implica una disminució de la altura de les vellositats 

intestinals en els animals i, com a conseqüència, una reducció de l’activitat de les 

disacaridases (enzims responsables també de la digestió del midó) que es produeixen en 

la pròpia mucosa intestinal, pel que fa a animals lactants de la mateixa edat 

 

Aquestes circumstàncies, juntament amb el important contingut en midó 

d’alguns pinsos, com els de conill, fan que la seva digestibilitat en animals joves estigui 

limitada tot i que la digestibilitat fecal sigui pràcticament completa. Això implica un 

més gran flux ideal de midó al intestí gros, el que es tradueix en un pitjor aprofitament 

energètic de l’aliment per part de l’animal. A més, l’arribada de major quantitat de midó 

al cec afavoreix el creixement de la microbiota potencialment patògena i incrementa la 

incidència de mortalitat, d’igual manera que quan es subministra un excés de midó en el 

pinso. 

  

Una alternativa per poder formular pinsos tant per animals joves, com grans, 

amb nivells elevats de midó és incrementar la seva digestibilitat i d’aquesta manera 

reduir la quantitat que arriba al intestí gros. Les estratègies disponibles per a aconseguir-

ho passen per seleccionar una primera matèria amb una elevada digestibilitat del midó, 

processar tèrmicament la primera matèria que aporta el midó i/o addicionar enzims que 

ajudin en la seva digestió. Per exemple, en dietes d’iniciació que contenien blat 

substituït amb soja o pèsol com a fonts de midó, subministrades en cru o processades 

tèrmicament, la substitució amb un complex enzimàtic amb activitat de α-amilasa, β-

glucanasa, xilanasa i pectinasa. 
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 La utilitat de la xilanasa es atacar el xilà que està present en el blat. Aquesta 

fracció de fibra afecta la digestió dels nutrients del pinso. Aquest enzim s’afegeix de 

forma líquida abans de començar la granulació del pinso. 

 Normalment per aconseguir beneficis interessants amb els pinsos amb base de 

blat i suplement de xilanases, és important que la pèrdua d’activitat enzimàtica es 

mantingui a un nivell baix en aquestes temperatures. 

 La xilanasa ataca també el arabinoxilans solubles i insolubles presents en les 

parets cel·lulars del blat. També degrada els polisacàrids de fibres insolubles, lliurant 

així els nutrients retinguts en la matriu de la paret cel·lular. Tot això ajuda a reduir la 

viscositat del pinso quan és dins l’intestí. 

Per tenir un bon rendiment aquest enzim a de ser molt actiu en condicions de pH  

entre 5 i 7. 

 

L’addició d’aquest complex millora la digestibilitat fecal de la matèria seca de la 

fibra i de la proteïna i redueix la concentració de midó sense afectar a la de la proteïna. 

A nivell productiu, aquestes millores en la digestibilitat de la dieta es tradueixen en una 

millora significativa de la velocitat de creixement i de l’eficàcia alimentària i en una 

reducció de la mortalitat, tant en el període de iniciació com en el període global de vida 

de l’animal. 

 

L’efecte de l’addició enzimàtica és més gran sobre els pinsos basats en blat/soja 

que en els basats en altres productes. El blat conté més xilosa i β-glucans i menys 

cel·lulosa que els altres, per la qual cosa l’absència d’activitat cel·lulolítica en el 

complex enzimàtic limita l’eficàcia d’aquest sobre les racions basades en altres derivats. 

L’efecte positiu de l’addició enzimàtica sobre els rendiments productius és molt similar 

en termes quantitatius al obtingut mitjançant el processat tèrmic de les matèries 

primeres, si bé aquest últim no redueix la mortalitat. L’efecte positiu de l’addició de 

carbohidrases sembla diluir-se durant l’esquer a causa del desenvolupament de la 

capacitat enzimàtica de l’animal, tant per hidrolitzar midó com per a hidrolitzar els 

hidrats de carboni estructurals. 
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  L’acció beneficiosa dels enzims pot estar condicionada però, per l’estat sanitari 

de l’explotació. Aquest fet està d’acord amb el possible efecte regulador que poden 

exercir els enzims exògenes sobre la microbiota intestinal al modificar el substrat que 

deixen disponible per a la mateixa -ja observat en aus- i que lògicament poden tenir 

major efecte quant pitjors siguin les condicions sanitàries dels animals. 

 

Un altre enzim que ja s’està utilitzant en aus i porcí són les fitases. Aquestes 

permeten augmentar la disponibilitat del fòsfor vegetal i reduir la quantitat excretada. 

Els animals com ara aus, porcs, conills..., són capaços d’aprofitar el fòsfor vegetal de 

l’aliment, No obstant, l’addició de fitases permet millorar l’aprofitament del fòsfor i de 

la proteïna si bé la dosi per obtenir aquesta millora requerida és diferent depenent de 

l’animal. 

 

 Les fitases estan dissenyades per descompondre el substrat de fitat. La major 

part del fòsfor contingut en els pinsos normals com cereals i llavors oleaginoses existeix 

en forma de fitat o àcid fític.  

  

 Per tant, l’enzim fitasa es pot utilitzar en gairebé totes les condicions de 

granulació comercials empleades actualment, sense pèrdua significativa d’activitat. Per 

a les temperatures superiors a 90ºC, es presenta en forma líquida per a addicionar-la. 

  

 Si no s’afegeixen fitases als pinsos per a porcs i aus, el fosfat retingut com fitat 

en el material vegetal passa pels animals sense ser paït, acabant en el fems on representa 

una font potencial de contaminació. La utilització del fems com a fertilitzant ocasiona 

un esmunyiment del fòsfor que passa a la superfície i a l’aigua subterrània. Una 

quantitat excessiva de fòsfor a l’aigua dolça o aigua del mar pot causar eutrofització. 

 

 Els estudis han mostrat que la utilització d’una fitasa pot reduir en un 30% la 

quantitat de fòsfor en el fems. Això fa possible reduir la quantitat de fòsfor alliberat al 

medi ambient. 

 Els enzims es poden utilitzar també per hidrolitzar la proteïna i el greix amb la 

finalitat de crear els sabors preferits per als animals. Les proteases s’utilitzen per 

hidrolitzar la carn o els subproductes carnis i també permeten recuperar la carn dels 
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residus carnis després del desossat. El procés de la hidròlisi liqua la primera matèria, 

creant un gust bo. 

 Els enzims alliberen els aminoàcids lliures que proporcionen matisos gustosos. 

Passant d’un grau d’hidròlisi baix a alt es pot permetre la formació de sabors suaus, 

amargs o gustosos, segons es desitgi. 

Un mètode de millorar la palatabilitat consisteix a afegir una barreja de proteases que 

conté endopeptidases i exopeptidases que s’elabora amb el hidrolitzat amb una barreja 

de endopeptidasa i de exopeptidasa que ajuden a millorar la potabilitat del pinso per a 

gos. 

  

 També la lipasa s’utilitza afegint-la a un hidrolitzat o a un ingredient carni amb 

la finalitat d’hidrolitzar el greix animal. 
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3.4  Elaboració del pa 

 

 La cocció del pa és una de les tècniques de processat alimentari més comunes a 

tot el món, encara que els productes de pa són diferents i varien en la seva forma 

d’acabat a cada país. El component bàsic de tot pa és la farina de blat a la qual s’hi suma 

aigua, sal i llevat. També a vegades s’afegeixen altres ingredients com sucres, greixos i 

components que hi donen gust. Els components principals de la farina de blat són el 

midó en un 82%, la proteïna un 12% i la fibra un 3%.  

Fa ja més d’un segle que es va començar a comercialitzar el llevat fresc o 

premsat. Va ser aquest fet el desenvolupament més important que va tenir la forneria en 

el terreny de la bioquímica. La forneria s’ha caracteritzat per ser sempre molt lenta en 

els canvis, tant és així que des de l’època dels romans i fins que va aparèixer el llevat, 

no s’havia introduït una innovació tecnològica digna de ressenyar. 

 Ja en els anys 70 del segle XX es produeix un altre gran canvi com a 

conseqüència de la total mecanització de les masses: augmenta la seva consistència i 

s’incorpora la major proporció de llevat; el amassat es fa més intens, es redueix la 

temperatura final del amassat amb la incorporació d’aigua gelada, es redueix el repòs i 

la fermentació, i la cocció passa d’una corba decreixent de temperatura a temperatura 

plana de cocció. 

 Durant mateixa època la molineria havia adaptat també el diagrama de 

fabricació, així com la granulometria de la farina, cada vegada més fina segons 

l’exigència del forner per poder panificar cada vegada més ràpid. 

 Amb la industrialització i la reducció del procés de panificació es desenvolupa 

l’aplicació dels enzims en forn, que és l’altre gran descobriment important després del 

llevat premsat en l’àmbit de la bioquímica. 

 Els enzims han jugat sempre un important paper en l’elaboració de productes de 

panificació. La variació en el contingut d’amilasa en les farines de blat i de sègol, a 

causa de les variacions en les condicions climatològiques, constitueix una preocupació 

tant per al moliner com per al forner. 
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  Les farines maltades de blat i d’ordi van ser originalment utilitzades com 

ingredient per millorar el rendiment de la panificació, però la seva alta temperatura de 

desactivació, així com la diferència en la seva activitat, comportava alguns problemes 

de dosificació i per tant en la regularitat de la qualitat del pa. 

 Actualment, a efectes de panificació, són preferides les amilases d’origen 

fúngic, a causa de la seva baixa temperatura d’inactivació per la calor i, per tant, a una 

major seguretat en la seva utilització. 

 Durant segles l’home ha utilitzat l’acció dels enzims sense un coneixement 

exacte de què eren i com actuaven realment. L’avenç en aquest camp ha permès 

millorar la producció i eficàcia en els processos industrials on s’aplica. 

3.4.1 Procés d’elaboració 

 

 Podem veure a continuació les etapes del procés d’elaboració del pa juntament 

amb el seu corresponent diagrama de flux, la figura 28: 

 

Amasat 

 En la preparació de pa, es requereix un procés de barrejat en què es reparteixen 

uniformement els ingredients. Hi ha màquines pastadores, que realitzen aquest procés. 

Gràcies a elles es pot variar la velocitat de l’amasat, que influirà en el temps. Per fer la 

massa necessitarem: 

� Mesurar acuradament tots els ingredients. 

� Afegir l’aigua, la sal, sucre, malta, llet i remenar fins a crear una espècie de 

massa. 

� Afegir la farina. 

� Afegir el llevat dissolt. 

� Afegir el llard. 

 Barrejar fins que la massa quedi uniforme. S’ha d’aconseguir una distribució 

uniforme de tots els ingredients i formar i desenvolupar el gluten. 
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Figura 28. Diagrama de flux del procés de fabricació del pa 

 

Primera fase de fermentat 

 Aquesta fase de la fabricació dura diverses hores. Consisteix que els llevats 

actuïn fermentant part dels components del pa. Per a això, la massa es sotmet a una 

temperatura i humitat òptimes per al desenvolupament del Saccharomyces cerevisiae. 

Aquesta temperatura oscil·la entre els 24 i 29º C i la humitat és d’un 75%. Aquesta 

fermentació ocorre en una massa molt gran, en què encara no s’han separat les porcions 

que formaran les barres de pa. 

 

Cocció 

Primera fase fermentat 

Elaboració del pa 

Amasat 

Segona fase fermentat 

Addició enzims 
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 Existeixen 4 tipus de fermentació: 

           o Fermentació alcohòlica o fermentació de llevat, la seva temperatura ideal és de 

26ºC.  

 En la fermentació alcohòlica es té 2 punts importants que són la producció i 

retenció de gas. 

 Factors que influeixen en la retenció de gas: 

o Subministrament adequat de sucres. 

o Augment en la concentració del llevat. 

o Temperatura adequada de 26 a 27°c. 

 Factors que redueixen la producció de gas:Excés de sal. 

o Temperatura excessivament altes o baixes. 

o Quantitats inadequades de llevats. 

o Fermentació curta. 

 Altres fermentacions: 

o Fermentació acètica, l’alcohol produït en la fermentació alcohòlica 

reacciona en presència del bacteri de l’àcid acètic. La temperatura ideal 

per a aquest tipus de fermentació és de 33 °c. 

o Fermentació làctica, la lactosa en presència del bacteri de l’àcid làctic, 

produeix un sucre simple que es transforma en lactosa, glucosa i àcid 

làctic. 

o Fermentació butírica, l’àcid làctic és transformat en àcid butíric, aquest 

es produeix a 40 °c. 

Segona fase de fermentat 

 Després que la massa s’hagi fermentat durant diverses hores, es talla se li dóna 

forma al pa perquè resulti una superfície llisa que pugui ser capaç de subjectar les 

borses de CO2. Després es sotmet a la massa durant un temps a les mateixes condicions 

de temperatura i humitat que a la primera fase del fermentat. Aquesta segona fase pot 
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arribar fins a les 20 hores depenent del resultat que es vulgui obtenir pel que fa a aroma 

i gust i és realment quan el llevat trenca el sucre produint bombolles de CO2. 

Cocció 

És un procés molt important, doncs es sotmet a la massa a unes temperatures 

determinades i durant uns temps de cocció característics del tipus de pa. Al sotmetre al 

pa a aquestes temperatures, que en general solen ser majors de 200 graus, es maten a 

tots els llevats i a tots els possibles contaminants excepte a formes de resistència, que 

poden provocar contaminacions a la 24-36 hores. També s’aconsegueix un augment de 

la massa del pa, en expandir-se el CO2 degut a la calor i un enduriment de la superfície. 

Aquest enduriment es produeix per l’evaporació de l’aigua de l’escorça que suposa una 

pèrdua de pes d’un 8-14 % de la massa.  

Per tant els principals canvis durant la cocció són: 

      * Augmenta l’activitat del llevat i produeix grans quantitats de CO2. 

     * A una temperatura de 4 °C, les cèl·lules de les cèl·lules dels llevats invectiven i 

cessa tot augment de volum. 

     * Als 55 °C el llevat mort. 

     * Algunes de les cèl·lules de midó exploten es converteixen en gelea. La diastasa 

transforma el midó en maltosa. 

     * En arribar a 77 °C cessa l’acció de la diastasa. 

     * Entre els 50 i 80 °c les proteïnes del gluten es modifiquen. 

     * Comença la caramel·lització de la capa externa del pa des dels 110 a 120 ºC. Als 

200 °C el pa aquesta cuit. 
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3.4.2 Aplicacions dels enzims 

 En el cas específic del tractament enzimàtic de les farines s’aconsegueix una 

regularitat de les seves característiques, tenint en compte l’aplicació a la qual van 

destinades. 

Els efectes que es poden obtenir en la massa per l’aplicació dels enzims són els 

següents: 

 - Reduir el temps de amassat. 

 - Generar sucres per a la fermentació. 

 - Augmentar o disminuir l’extensibilitat de la massa per les oxidases o 

 proteases. 

- Ajustar l’equilibri de la massa. 

 - Reduir la viscositat de la massa. 

 - Regular la fermentació (α-amilasa) 

En el procés d’elaboració del pa, l’addició dels enzims és just abans del procés 

de l’amasat quan es fa la mescla de tots els ingredients. 

Amasat 

Originalment els forners afegien malta amilasa i amilasa fúngica per allotjar la 

producció de maltosa fermentable per mitjà de la hidròlisi de midó degradat. Això 

encara és aplicable per a les masses sense greix, però el sucre que s’afegeix avui dia al 

pa ordinari i a les masses per a brioixos proveeixen adequadament el necessari per a la 

fermentació del llevat. La hidròlisi del midó durant el desenvolupament suavitza 

lleument la massa per a un millor esllavissament en l’enxarola, però això no és suficient 

incentiu per al ús dels enzims.  

 Aquesta acció fa que la retrodegradació del midó durant l’emmagatzemat 

s’endarrereixi i, per tant, augmenta el període de durada del pa, mitjançant la disminució 
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de l’enduriment de la molla. Aquesta funció de post-cocció requereix un grau 

d’estabilitat de calor per part de l’enzim de manera que resisteixi la desnaturalització en 

les temperatures de gelatinització (65°C a 80°C). L’amilasa fúngica es desnaturalitza a 

aquestes temperatures, i l’amilasa malta és mínimament estable en aquest rang. 

L’amilasa bacteriana és bastant estable, fins al punt que alguna activitat queda fins al 

final de la cocció. La continuació de la hidròlisi quan el pa s’està refredant i durant 

l’emmagatzemat pot suavitzar la molla excessivament.  

 Per contrarestar aquest excés de suavitat, les amilases s’han produït amb un 

punt intermedi d’estabilitat de calor. Aquests enzims hidrolitzen el midó després de la 

gelatinització però s’inactiven completament al final de la cocció. La vida de prestatge 

del pa fet amb aquestes amilases és diversos dies més gran que el pa fet amb agents 

antiranciesa, com ara els mico i diglicèrids.  

 En conclusió, l’alfa amilasa de la malta de l’ordi augmenta la fermentació amb 

la generació de sucres fermentables (maltosa) del midó. 

 L’amilasa fúngica és un substitut de la malta amilasa. El seu principal avanç és 

el facilitat de regulació de la dosificació de l’enzim. L’amilasa bacteriana va mostrar la 

disminució de la fermesa de la molla durant l’emmagatzemat del pa, una funció bastant 

desitjable. Desafortunadament, una petita sobre dosi d’amilasa bacteriana produïa una 

molla excessivament suau, i la majoria dels forners l’evitaven.  

 Els pentosans representen al voltant del 2% del pes de la farina de blat. Però 

influencien les propietats de la massa en un grau molt més gran. Són responsables del 

voltant d’un quart de l’absorció de la farina. La fracció soluble en aigua, sent una goma, 

pot causar viscositat en la massa. En la farina de sègol s’han reportat continguts de 

pentosà de fins al 12%, encara que un rang més usual és entre el 6% i el 8%. 

 Els arabinoxilans constitueixen la matèria dels pentosans. Aquests polímers 

tenen una columna de polixilosa amb cadenes laterals curtes de arabinosa i diarabinosa 

adherides. Els enzims de la xilanasa actuen primerament en l’AX. La hidròlisi dels 

pentosans menors no està exclosa, però no s’han estudiat a profunditat. 
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  Els enzims que actuen en l’AX poden canviar les propietats de la massa, encara 

que no sempre per millorar. Els canvis en el pes molecular dels AX altera la manera que 

s’afecta la massa: 

  . Pes molecular alt, insoluble en aigua. L’AX absorbeix aigua (per 

exemple, com ho fa la cel·lulosa en pols) i és nociva per a la fermesa del gluten. 

   . Pes molecular de mitja a alt, soluble en aigua. L’AX també absorbeix 

aigua, disminueix la viscositat de la massa i augmenta la seva consistència. 

   . Pes molecular sota, soluble en aigua. L’AX fixa menys aigua, 

disminueix la consistència de la massa i augmenta la seva viscositat. 

   . Desfent la ramificació o eliminant les cadenes laterals de l’AX soluble 

en aigua, ho fa menys soluble però encara un bon absorbidor d’aigua. 

  Les xilanases amb especificacions definides estretament permet als forners 

controlar les reaccions en la massa per aconseguir resultats favorables. La consistència 

de la massa augmenta durant la fermentació i desenvolupament, i el volum de la fogassa 

s’incrementa. La xilanasa suavitza la molla, estenent la vida de prestatge.  

 Els proveïdors es troben treballant activament en l’ús de les xilanases en 

diversos productes de forn. Les contínues millores en els productes i un més gran entesa 

de com funcionen els enzims beneficiaran a tota la indústria del forn. 

 Els emulsificants se solen afegir a la formulació dels que participen per millorar 

la qualitat general del pa o evitar la baixada de la massa durant la panificació industrial. 

La lipasa ofereix una estabilitat de la massa similar als emulsificants. Actua sobre els 

greixos presents de manera natural en la farina de blat. Modifica els lípids polars i no 

polars de la farina. Els lípids polars modificats augmenten l’estabilitat de les cèl·lules de 

gas en la massa, millorant així la tolerància de processat de la massa. 

 Uns altres enzims utilitzades des de fa poc temps són: les lipases, divideixen els 

triglicèrids (greixos) en àcids grassos lliures i monoglicèrids.  

  L’enzim augmenta el volum de la fogassa quan s’usa en fórmules sense greix. 

Això és igualment cert per a les masses que contenen llard d’oli vegetal, ja que l’efecte 
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de millora del volum del llard vegetal plàstica només iguala a l’augment màxim a causa 

de la lipasa més l’oli. L’augment del volum unit a una estructura més uniforme de la 

molla produeix un pa més suau i una millor vida de prestatge.  

  La lipasa millora l’estructura de la molla del pa perquè les cèl·lules resulten 

més fines i consistents i la textura és més suau. A més, la molla té un color més blanc i 

és més suau. 

 Aquesta lipasa funciona millor quan es combina amb uns altres enzims com 

amilases i xilanases. 

  El tractament de la massa amb lipasa incrementa la fermesa i elasticitat del 

gluten. La dosi òptima de lipasa depèn, d’alguna manera, de les característiques de la 

farina. La sobredosi d’alguna farina de bona qualitat disminueix el volum en 

comparació de la dosi òptima, això es deu al fet que el gluten es torna excessivament 

ferm limitant, per tant, l’esponjat en la cocció. La farina de mitjana qualitat es beneficia 

d’alguna manera d’un nivell més alt de lipasa. Es necessiten proves per determinar els 

millors nivells d’addició d’enzim. 

 La lipoxidasa, en forma d’enzim activa de farina de soja, és l’exemple més 

antic. La urgència de reemplaçar el bromat va enfocar l’atenció en les oxidases, i s’han 

estudiat diverses combinacions de catalasa, peroxidasa i glucosa oxidasa. La glucosa 

oxidasa d’alta potència s’ha mostrat promissòria en algunes formulacions i es troba 

disponible actualment. 

  Es pensa que la fermesa del gluten es deu als disulfids d’enllaços encreuats 

entre les cadenes de les proteïnes. Existeix un altre enllaç creuat allotjat per l’enzim 

transglutaminasa, la qual forma un enllaç covalent entre un grup de amino lisina en una 

cadena i un grup de carboxil glutàmic en un altre. En aquests moments, els resultats 

econòmics de l’ús d’enzims per donar fermesa a la massa són desfavorables, però les 

tècniques de bioenginyeria poden canviar tal situació. 

  La imatge dels enllaços encreuats del gluten va ser ampliada pel descobriment 

dels enllaços de tirosina-tirosina en les masses barrejades. Aparentment, una enzim no 

identificada, però que és present en la farina de blat és responsable de la formació 
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d’aquests enllaços de ditirosina. Aquesta investigació es troba en un estat més ben aviat 

i serà molt interessant observar el progrés d’aquest nou desenvolupament. 

  L’efecte en la massa i les propietats del pa de dues o més enzims presents 

alhora és freqüentment més gran que la suma dels efectes de cada enzim per si sola, 

produint un interessant sinergisme. Es poden usar petites dosis de diverses enzims, 

disminuint els costos dels additius però atorgant més avantatges al forner. El mateix 

sinergisme és observat en l’ús dels enzims a més d’altres additius, com ara àcid 

monoglicèrid o ascòrbic. L’aplicació de la nova generació d’enzims en aquests sistemes 

promet continuar millorant l’economia del forn i la qualitat del producte. 

• Augmentar l’extensibilitat (Lipases) 

 En les masses que van a ser sotmeses a un laminat es recomana l’ús de les 

lipases, ja que augmenten la capacitat d’estirament i laminat per la formació de 

monodiglicèrids, els quals no només actuen sobre l’extensibilitat, sinó també sobre el 

retard en l’envelliment del pa o brioix. 

  • Facilitar la maquinabilitat de les masses (Pentosanasa) 

 Aquest enzim incrementa l’absorció d’aigua, desenvolupant la tenacitat i 

disminuint lleugerament l’extensibilitat. Com a conseqüència, es produeix una major 

retenció de gas i un major impuls en el forn a causa del retard en la formació de la 

molla. 

• Augmentar la força de la massa (Glucosidasa) 

 La glucosidasa produeix el mateix efecte que l’àcid ascòrbic: durant el amassat 

absorbeix més aigua, augmenta la força i la tenacitat de la massa, i com a conseqüència 

produeix un major volum del pa. 

  • Blanquejar la molla (Lipoxigenasa) 

 La farina de soja activa és el principal portador d’enzims lipoxigenases. En pans 

com el de motllo, el pa d’hamburguesa i en aquells en els que es desitja aconseguir una 

molla molt blanca, l’ús de 5 a 10 g de farina de soja activa proporciona els enzims 
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lipoxigenases necessaris per accelerar l’oxidació de la massa i aconseguir el blanqueig 

de la molla. 

  • Endarrerir l’envelliment (α-amilases maltogèniques) 

 Aquest enzim té un efecte important ja que endarrereix la retrogradació de 

l’amilopectina. 

  • En les masses congelades (Amiloglucosidasa) 

 Quan s’utilitza aquest enzim en les masses congelades, s’accelera la fermentació 

una vegada 

 descongelada la massa. 

  • En la fabricació de galetes, i altres derivats semblants (Proteases) 

 La galeta és un producte de cocció amb un contingut en humitat inferior al 5%. 

La recepta base és greix, sucre i farina; a partir d’aquesta recepta les varietats són 

il·limitades, no solament en la composició de la galeta amb altres ingredients sinó també 

en el seu format.. 

 La farina que s’utilitza en la fabricació de galetes ha de ser de sota contingut en 

proteïna i amb unes propietats reològiques molt febles i extensibles. No sempre el 

industrial que fa galetes té aquest tipus de farina, per a això ha de recórrer a enzims 

proteolítics que tenen la facilitat de trencar les llargues molècules de proteïna que 

formen el gluten. Les proteases d’origen bacterià són les més utilitzades en la 

producció. Altres tipus de proteases fungals ataquen el gluten però de manera feble, 

trencant alguns enllaços, i s’utilitzen principalment en la panificació i en l’elaboració 

d’altres derivats del pa. 

 L’ús de la papaïna, enzim obtingut de la papaia, en l’elaboració de les galetes és 

per a reemplaçar el metabisulfit de sodi. 

 El metabisulfit de sodi s’utilitza en alguns països per suavitzar la massa. El SO2 

que es forma en valors de pH 8 redueix els ponts de disulfurs en el gluten. No obstant, 
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en molts països s’està pensant en el seu reemplaçament per destruir la vitamina B2 i 

produir al·lèrgies. 

 En la fabricació de oblees és imprescindible utilitzar farina amb molt poc 

gluten; el que s’aconsegueix amb farines amb més contingut de proteïna.   

La farina de blat té naturalment enzims que modifiquen la quantitat de midó, 

proteïna i fibra de la farina quan s’afegeix l’aigua a la farina per fer la massa, 

Similarment, el llevat afegit també té els seus enzims i la maltosa d’agitació i un altre 

sucre que durant l’etapa que produeix el diòxid de carboni que fa la pujada de pa. El 

procés de fer el pa és una forma antiga de fermentació per una combinació d’enzims del 

llevat i el blat, i llavors coure’l. Això fa que el blat sigui difícil de digerir per els essers 

vius.  

 El producte final és per això un resultat del processament de massa, acció 

enzimàtica i cuina en una xarxa complexa de midó, proteïna, fibra i greixos. En el 

procés de fer el pa a gran escala, la qualitat de farina de blat varia. Això és com a 

resultat de la variació natural, collita anual, inconsistències en fresatge o canvis lents al 

blat durant emmagatzematge. Per produir productes coherents per al consumidor i fer 

més eficaces aquestes operacions, els enzims s’utilitzen com a suplements en el procés 

de fer el pa. Aquests inclouen xilosa, una amilasa, proteasa, oxidasa de glucosa i lipasa. 

Aquests es barregen amb la farina seca i (com els enzims de blat) són activats quan 

s’afegeix l’aigua  per fer la massa. Aquests suplements permeten millor el maneig de la 

massa, i control de característiques al pa acabat com el gust, el volum de les barres, 

textura de les engrunes, i altres propietats. Gradualment aquests s’estan reemplaçant per 

unes altres farines químiques. Un tret dels enzims que es couen és que s’exigeix 

normalment que siguin termolàbils. Això significa que es desnaturalitza la proteïna 

inactiva durant el procés que es cou. 

 

 Durant la formació de la massa una porció del midó és degradada per amilases 

de blat endogen a la maltosa que és utilitzada pel llevat per formar carboni diòxid que fa 

que la massa augmenti. Tanmateix, la quantitat de degradació està molt limitada i es pot 

augmentar l’addició d’una amilasa. L’elecció d’amilasa és molt important com la 

hidròlisi del midó excessiva ocasiona característiques de barres pobres. Es creu que això 
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és provocat per canvis al midó durant l’emmagatzematge. L’ús d’una amilasa pot ajudar 

a prolongar la frescor. 

 

 El blat és el adequat en el procés d’elaboració del pa perquè el trencament de la 

proteïna de la farina de blat conté la glutenina especial i gliadina que quan es barregen 

junts formen el gluten. El gluten és una xarxa gran que és molt viscosa i elàstica. És 

aquesta xarxa que dóna la consistència a les masses i el gas de la fermentació del llevat 

durant cocció serveix per formar l’estructura granulada porosa i oberta del pa acabat de 

fer. Uns altres cereals com l’ordi, el sègol i la soja no tenen aquest tipus de gluten i 

degut això no poden formar el pa més pesat, ni tampoc tan dens. La modificació 

d’aquesta proteïna de gluten amb proteases exògens pot tenir un efecte dramàtic sobre 

l’aspecte del pa. Les proteases també s’utilitzen per debilitar el gluten i donar així més 

propietats a la massa com la que s’exigeix per a fer galetes. 

 

 L’oxidant químic com bromassa (bromat de potassi) i àcid ascòrbic també 

s’utilitza durant la cocció per reforçar el gluten. Tal oxidant químic es pot canviar per 

enzims com l’oxidasa de glucosa. Aquest enzim oxida grups de sulfhídrics en 

l’estructura química de gluten per fer més forta i elàstica la massa. 

 

 Els polisacàrids sense midó, en farina, també juguen un paper important dins de 

la qualitat del pa ja que són responsables de gran part de l’absorció de l’aigua de la 

massa i interaccionen amb el complex de gluten. L’addició de xilases i uns altres enzims 

que es degraden com a fibra s’han fet servir per donar efectes sobre la massa i 

característiques en l’acabat del pa. 

 

 Últimament les lipases es comencen a utilitzar pel procés d’elaboració del pa. 

Certs tipus de lípids (greixos) tenen una influència en les propietats organolèptiques del 

pa. Algunes de les lipases (1,3-lipases) ja comercialitzades per a uns altres propòsits 

s’estan utilitzant en l’elaboració. S’espera que una generació nova de lipases 

específiques a per a la fabricació de pa estarà disponible ben aviat. 

 Les interaccions entre enzims als diversos components de la massa del pa és un 

tema molt complex i posar un enzim equivocat en la barreja o fins i tot una quantitat 

equivocada en l’aplicació poden ocasionar efectes perjudicials sobre la massa o l’acabat  
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del pa. Per exemple, en la massa, un enzim equivocat pot donar com a resultat en una 

pèrdua d’estructura, ocasionant al pa que no augmenti pròpiament o pot provocar 

problemes en la maquinària de les fleques perquè és massa enganxós. 
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3.5  Elaboració de la cervesa 

 A més del llevat, els principals ingredients de la cervesa són un cereal, 

normalment l’ordi maldat, que serveix com a font de carbohidrats fermentables, 

proteïnes, minerals, etc.; llúpol, que confereix l’amargor, el sabor característic, i que a 

més té valuoses propietats antimicrobianes a la cervesa de barril; i aigua. En països com 

Alemanya, la cervesa només es pot elaborar amb ordi, llúpol, llevat i aigua; però en 

altres països es permet l’addició d’altres fonts de carbohidrats fermentables (adjunts) 

que reemplacen en part a l’ordi maltat, caramel com a colorant, i diversos preparats 

enzimàtics. 

 L’ordi de cervesa que es conrea a Europa normalment és la que té pellofa i amb 

dues carreres o files; tanmateix, als Estats Units les varietats vestides i de sis carreres 

s’adapten millor a les condicions ambientals. En general, les varietats amb sis carreres 

són de qualitat més baixa per al maltat, però presenten un alt nivell d’activitat 

enzimàtica, per la qual cosa són més adequades per a les tècniques d’elaboració 

americanes que empren una alta proporció de cereals sense malta a la mescla.  

 L’elaboració de la cervesa essencialment implica la producció d’alcohol a través 

de l’acció dels llevats en cereals com l’ordi, el blat de moro, salts i arròs. Les cèl·lules 

del llevat són capaces de convertir-se simplement de sucre a diòxid de carboni i alcohol. 

 Tanmateix, gran part del sucre present en els cereals està en forma de 

polisacàrids complexes com midó i no es pot utilitzar immediatament. Tradicionalment 

aquest nutrient és "alliberat" pel procés d’obtenció de la malta per la qual cosa l’ordi es 

deixa germinar en part i durant el qual s’alliberen els enzims endògens que degraden el 

midó i la proteïna a simplement sucre i aminoàcids que poden ser utilitzats per les 

cèl·lules del llevat. 

 

 El procés en què s’obté la malta és un mètode car  de fabricació d’enzims i no és 

sempre fàcil de controlar. Els enzims industrials com les amilases, glucosases i 

proteases es poden afegir a l’ordi abans de convertir-se en malta i que es convertirà en 

sucre i els aminoàcids que s’alliberen en el procés d’obtenció de la malta es poden 

obtenir d’una manera més controlada. 
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 Els enzims també juguen un paper important com agents de filtració. La filtració 

lenta del pinso de la cervesa sovint és resultat de la presència de polisacàrids viscosos 

com xilens i glucoses. Afegint enzims provoquen la ruptura en forma de xilases o 

glucases i aquests polisacàrids viscosos baixen i així augmenten la velocitat de filtració i 

eviten embrutar les membranes de la filtració. 

 
3.5.1 Procés d’elaboració 

 
El procés d’elaboració de la cervesa consta de varies fases per convertir l’ordi en 

cervesa, a continuació hi trobem el diagrama de flux d’elaboració, la figura 29, i la seva 

explicació del procés. 

 
El maltat 
 
 El maltat és un procés de germinació controlada, en el qual se sintetitzen i 

mobilitzen enzims i s’alliberen grànuls de midó. En els últims anys s’han aconseguit 

grans avenços en la millora del procés del maltat, el qual ara dura 8-9 dies en 

comparació amb els 14 dies que costava en els anys 50. A més, la quantitat de matèria 

perduda durant el maltat s’ha reduït d’un 10 fins i tot un 5% o menys. 

 

 Després d’un assecatge i neteja inicials dels grans, aquests es remullen a l0-16°C 

per elevar el seu contingut en aigua fins al 42-46%, punt en el qual comença la 

germinació. Tanmateix, la discriminació entre remull i germinació és artificial. L’ordi 

de nou recollit no germina a causa que es troba en un estat dorment, però aquest es pot 

escurçar mitjançant un assecatge. La falta d’oxigen en l’aigua de remull també inhibeix 

la germinació, però això se soluciona drenant i airejant periòdicament els grans en 

remull, o bé airejant l’aigua. En el maltat modern s’empren caixes o tancs mixtos de 

remull i germinació que es caracteritzen per tenir un llit poc profund i un flux d’aire 

elevat. 
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Figura 29. Diagrama de flux de la elaboració de la cervesa  

 

 El grau de modificació que es requereix depèn del tipus de cervesa que es pretén 

elaborar i quan s’ha assolit, el maltat es deté mitjançant un assecatge. L’assecatge és un 

procés de dues etapes; en la primera es comença a baixa temperatura i es continua amb 

una temperatura prou alta com per detenir, però no destruir, l’activitat enzimàtica. En 

l’ultima etapa es poden utilitzar temperatures de 100°C o majors. Com a alternativa més 

barata a l’assecatge en forns de malt s’ha proposat l’aplicació d’un tractament a altes 
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temperatures durant temps curts en un forn d’extrusió. Els malts especials es produeixen 

mitjançant enfornats especials. El malt acaramel·lat s’aconsegueix enfornant malt verd 

en un tambor per hidrolitzar i caramel·litzar el midó dels grans individuals, mentre que 

el malt fosc s’aconsegueix amb un assecatge ràpid en un forn de disseny especial. Els 

malts torrats són de diverses classes, entre elles el malt xocolata i el malt àmbar que rep 

menys tractament. Aquests últims s’obtenen sotmetent al malt ja sec a un escalfament 

addicional en un tambor. Els malts especials s’usen com a adjunts i contribueixen a la 

coloració i a l’estabilitat de la cervesa. 

 

 El malt es mòlt abans de barrejar-lo amb aigua. Abans eren freqüents els molins 

de quatre rodets i retien un bon extracte a partir dels malts convenientment modificats.  

 

 En l’actualitat es troba molt estès l’ús de matèries sense maltar. El seu ús ve 

parcialment imposat per raons econòmiques, però els adjunts també són importants 

perquè proporcionen unes característiques especials al producte acabat. 

 

Les matèries sense maltar són de dues classes:  

 

1. Sucres i xarops de sucre 

 

2. Matèries riques en midó.  

 

1. Els sucres i els xarops es poden utilitzar per ajustar les característiques de la 

cervesa i el seu ús només suposa un petit increment del cost. El sucre de canya i 

el de remolatxa s’utilitzen molt menys que la glucosa i altres xarops obtinguts 

del midó de blat de moro per hidròlisi enzimàtica. També s’empren els extractes 

de malt i el xarop caramel·litzat, el qual s’obté escalfant xarop de glucosa en 

presència d’hidròxid amònic. El xarop caramel·litzat és important perquè 

proporciona color, aroma i sabor a les cerveses fosques, però han sorgit dubtes 

sobre la seguretat d’aquest i d’altres tipus de caramels.  

 

2. Les riques en midó són normalment cereals sense maltar. L’extracció dels 

carbohidrats requereix tres etapes: la gelatinització, la solubilització i l’amilòlisi. 

L’ús de forns d’extrusió és interessant com un mitjà per aconseguir la 



 124 

gelatinització i suposa una font barata i d’alt rendiment d’extracte en relació amb 

el malt. Però si a més del midó hi ha molts composts nitrogenats l’ús del forn 

d’extrusió s’associa amb un cremat «artificial» i apareixen aromes a cafè o 

caramel a causa de la formació d’alquilpirazines. L’ús de midons de blat de 

moro i d’arròs està molt estès, però en ambdós casos es requereix una 

pregelatinització. El blat i l’ordi es poden afegir a la mescla sense cap tractament 

previ però són grans els problemes per l’alta viscositat del most. L’ús d’altres 

fonts de sucres, en general, afecta el sabor de la cervesa i el seu ús produeix un 

most d’elevada viscositat i una lleugera disminució de la fermentabilitat. La 

presència d’alts nivells de glucosa, fructosa o sacarosa pot produir la repressió 

del metabolisme de la maltosa. Malgrat això, l’ús d’aquests ingredients és molt 

avantatjós en moltes circumstàncies per la qual cosa els processos de 

l’elaboració de la cervesa s’ajusten d’una manera molt fina per corregir les 

dificultats. 

 

 El llúpol en pols o en pastilles és la presentació més simple. El seu avantatge es 

basa en la facilitat de maneig, encara que la ruptura de les glàndules de lupulina durant 

la formació de les pastilles fa que les resines i els olis essencials siguin més accessibles 

durant l’ebullició del llúpol. Tanmateix, la susceptibilitat a l’oxidació està notablement 

augmentada, per la qual cosa es necessita l’envasament al buit o en atmosferes de 

nitrogen o CO2.  

  

Extracció 

 

El procés de l’extracció o empastat, consta de dues parts: 

 

1. La sacarificació, al llarg de la qual s’activen els enzims del malt i es continuen 

els processos enzimàtics 

 

2. L’extracció dels composts solubles del malt i la separació del most del malt no 

extraïble.  

 

 El most és una solució complexa i subtilment equilibrada de carbohidrats 

fermentables, aminoàcids i minerals, que serveix com a substrat per al creixement dels 
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llevats i la producció d’etanol, i com una font de precursors de l’aroma i del sabor. Les 

condicions de l’empastat (temperatura, viscositat de les farinetes, pH i composició de 

l’aigua) es poden modificar per variar la quantitat dels composts presents en el most i 

com a mitjà per aconseguir la composició correcta del most. 

 

 S’utilitzen tres tipus de processos per a la conversió i l’extracció del most: 

 

1. Infusió a temperatura constant 

 

2. Infusió a temperatura programada 

 

3. Infusió a temperatura decocció 

 

 La infusió a temperatura constant s’aplica tradicionalment a la producció de 

tipus cerveses que s’obtenen a partir de malts ben modificats. El procés és tècnicament 

simple i tant la sacarificació com la separació del most es poden realitzar al mateix tanc 

d’extracció. 

 

 L’extracció a temperatura programada i l’extracció per decocció són similars 

quant a que en ambdues s’eleva la temperatura durant l’extracció per estimular la 

degradació de les proteïnes i dels β-glucans a temperatures més baixes i la solubilització 

i hidròlisi del midó a temperatures més altes. Per tant, són sistemes adequats per a 

l’extracció de malts menys modificats. Ambdós sistemes utilitzen tancs separats per a la 

sacarificació i per a la separació del most, però difereixen en la forma d’elevar la 

temperatura de les farinetes. 

 

Cocció del most 

 

 Amb la cocció del most dolç es cobreixen set objectius tecnològics:  

 

a) Evaporació de l’excés d’aigua 

 

b) Extracció dels components del llúpol i isomerització de les humulones 
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c) Destrucció dels enzims del malt i dels enzims afegits 

 

d) Esterilització del most 

 

e) Eliminació de composts volàtils indesitjables 

 

f) Formació dels composts responsables de l’aroma, del sabor i del color 

mitjançant la reacció de Maillard 

 

g) Coagulació de les proteïnes.  

 

 L’escalfament i l’evaporació no són suficients per assegurar una coagulació total 

de les proteïnes per la qual cosa és necessària l’agitació. La cocció del most comporta 

un consum elevat d’energia i els estalvis potencials d’energia en aquesta fase són del 

màxim interès dins del procés d’elaboració de la cervesa. 

 

 En l’elaboració tradicional de la cervesa, el llúpol s’afegeix al most al principi de 

la cocció.  

 

Clarificació i refredament del most 

 

 La clarificació del most es basa en la sedimentació o en la filtració. Quan s’han 

utilitzat cons de llúpol sencers és necessari recórrer o bé a un separador del llúpol o a un 

filtre separador de llúpol. El separador de llúpol consisteix en un recipient dotat d’un 

fals fons perforat, on el llúpol per si mateix forma un llit filtrant. Els separadors de 

llúpol no són útils quan el que s’ha utilitzat és llúpol en pols o en pastilles, requereixen 

molta mà d’obra i no són adequats per a la producció massiva de cervesa.  

 

 Efectuada la clarificació, el most es refreda mitjançant intercanviadors de calor 

de plaques o tubulars, que actualment s’ocupen gairebé invariablement a totes les 

cerveseries. En la majoria dels casos el most passa directament als tancs de fermentació 

després del refredament, encara que també es pot sotmetre a alguna operació addicional. 
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 L’aireig del most encara calent és una operació dirigida a disminuir la formació 

de terbolesa per l’oxidació i a l’eliminació de les proteïnes causants de la terbolesa. 

Aquesta operació pot dificultar l’eliminació de sabors no desitjats durant la fermentació 

i la maduració ja que inactiva les reductones del llúpol. S’ocupa normalment associada a 

la filtració en fred del most i es pot completar amb un tractament d’irradiació 

ultraviolada. 

 

Manipulació del llevat 

 

 En condicions normals, els llevats es multipliquen durant un cicle de 

fermentació i s’utilitzen com a inòcul en els cicles següents. És necessari mantenir als 

llevats en unes condicions fisiològiques satisfactòries abans de reutilitzar-les i, en aquest 

context, els nivells de glucogen que emmagatzema el llevat són de la màxima 

importància. Els llevats es conserven normalment en aigua o en cervesa. Les 

manipulacions que s’efectuïn han d’evitar l’aportament d’oxigen i els llevats han de 

refredar-se el més ràpid possible a 4-6°C. Si els llevats presenten unes reserves de 

glucogen baixes s’ha d’emprar una quantitat major d’inòcul.  

 

 Les fermentacions en l’elaboració de la cervesa difereixen de la majoria de les 

altres fermentacions que l’oxigen se subministra en un sol moment, normalment amb el 

most inicial, i en quantitats estrictament limitades. La principal funció de l’aireig del 

most no és l’estímul del creixement dels llevats com a tal, sinó l’afavoriment la 

biosíntesi dels lípids que requereixen per créixer.  

 

Fermentació 

 

 La fermentació juga el paper central en l’elaboració de begudes alcohòliques, 

encara que és possible que no s’arribi a apreciar tot l’abast dels processos que tenen lloc 

al fermentador. 

 

 Tradicionalment s’han considerat dues classes diferents de fermentacions en 

l’elaboració de la cervesa; fermentacions altes, aplicades en l’elaboració de cerveses 

tipus «ale», i fermentacions baixes, que s’empren en l’elaboració de cerveses «lager». 

El tipus de fermentació a aplicar condiciona el disseny dels fermentadors on vagi a tenir 
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lloc la fermentació. Tanmateix, l’ús creixent de fermentadors cilindrocònics i similars fa 

que la diferència en funció del comportament del llevat sigui cada vegada menys 

determinant. 

 

 Les cerveses del tipus «ale» es fermenten tradicionalment en dipòsits circulars o 

rectangulars relativament poc profunds, dels quals s’elimina el llevat de la superfície 

mitjançant «desnatat». 

 

 La fermentació transcorre a un ritme ràpid en un fermentador cilindrocònic com 

a conseqüència de la vigorosa agitació pel CO2 produït. La nucleació de les bombolles 

de CO2 té lloc a la part més baixa del fermentador i en el seu ascens produeix l’agitació 

del contingut del tanc. L’energia de l’agitació augmenta de manera logarítmica en 

funció de l’altura del fermentador. Tanmateix, amb una velocitat alta en el creixement 

dels llevats es produeixen esters i un producte de poca qualitat. En l’elaboració de 

cerveses del tipus «lager» això s’evita realitzant la fermentació sota pressions 

moderades de CO2, la qual cosa és eficaç en la reducció dels defectes del sabor i de 

l’aroma, però exerceix un efecte advers sobre la viabilitat del cultiu del llevat pel que a 

moltes cerveseries s’ha abandonat l’ús d’aquest sistema. En molts casos, una solució 

més simple i satisfactòria és el control de la fermentació reduint la temperatura. 

 

 La fermentació del most en l’elaboració de cervesa del tipus «ale» es du a terme 

a 12-24°C durant 4-7 dies als tancs de fermentació tradicionals, o durant 2-3 dies en 

fermentadores cilindrocòniques. En l’elaboració de cerveses «lager» s’empren 

temperatures de 3-14°C i es requereixen 8-10 dies si es realitza en un fermentador 

tradicional o de 5-7 dies en un cilindrocònic. Les fermentacions transcorren molt més de 

pressa a temperatures més elevades, però també augmenta el risc que s’originin defectes 

en el sabor i en l’aroma, per la qual cosa la temperatura emprada és un compromís entre 

els dos factors. 

 

Maduració (condicionat; fermentació secundària) 

 

 Normalment es considera que la fermentació i la maduració són dues etapes 

diferenciades en l’elaboració de la cervesa, però amb les tècniques modernes aquesta 

distinció és cada vegada més confusa. En la maduració s’inclouen totes les 
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transformacions ocorregudes des del final de la fermentació principal fins la filtració 

final o, per al cas de la cervesa en barril, fins a la seva dispensa. Entre aquestes 

transformacions es compten la carbonatació per la fermentació de sucres residuals, 

l’eliminació de l’excés de llevat, l’adsorció de diversos composts no volàtils a la 

superfície dels llevats -i per tant de la seva eliminació-, la precipitació de complexos 

causants de terbolesa i els canvis addicionals sobre l’aroma i el sabor. 

 

 La clarificació de la cervesa durant la maduració es promou amb l’addició 

d’agents clarificats. La clarificació no és suficient per eliminar els complexos 

polipèptid-polifenol que són els responsables de l’enterboliment pel fred. 

 

Tractament després de la maduració 

 

 En el cas de cerveses condicionades en barril o de les condicionades en ampolles 

mitjançant una fermentació secundària, normalment no es desitja, ni és possible, 

efectuar un tractament després de la maduració. Al contrari, les cerveses madurades en 

tancs poden sotmetre’s a una gran varietat d’operacions després de la maduració, que 

dependran de la classe de cervesa i dels diferents mètodes de les cerveseries. La filtració 

es ve aplicant l’elaboració de la cervesa des de fa molts anys, sent possible emprar-la 

per obtenir diferents graus de clarificació, així com al final abrillantat i per a 

l’eliminació de microorganismes (esterilització per filtració).  

 

 La cervesa es refreda, almenys, en alguna de les operacions de filtració per 

provocar la precipitació dels complexos proteïna-polifenol, i fins i tot s’afegeix àcid 

tànnic per promoure la formació dels precipitats. Les resines sintètiques, com les 

poliamides i la polivinilpirrolidona, eliminen preferentment els polifenols i limiten 

l’aparició de terbolesa, mentre que deixen la majoria dels polipèptids que participen en 

l’estabilització de l’escuma. La màxima eficàcia s’aconsegueix utilitzant 

polivinilpirrolidona insolubilitzada per entrecreuament. 
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3.5.2 Aplicacions dels enzims 

 

Maltat 

  

 Amb enzims auxiliars. Durant aquest procés, la malta es converteix en una rica 

font d'alfa-amilases, proteases i betaglucanasa. Contràriament, l'ordi no maltat no conté 

suficients quantitats d'aquests enzims. Si afegim els enzims que falten , és a dir més 

glucanases, després es pot elaborar una excel·lent cervesa. S'han desenvolupat una 

àmplia gamma d'enzims per a cerveseria, incloent betaglucanases termoestables, 

proteases, amilases, xilanases, amiloglucosidases i una alfa-acetolactato-descarboxilasa. 

Totes elles serveixen per completar els enzims naturals que l'ordi ja no pot produir al 

llarg del procés. 

  

Mesclat/Macerat 

  

 Una barreja enzimàtica de [betaglucanases degraden els glucans i també diversos 

enzims que degraden els pentosans, arabinoxilans i altres polisacàrids. A banda de 

formar gel i terbolesa, aquestes substàncies es lliguen a l'estructura de la paret cel·lular 

de l'ordi, formant una matriu de proteïnes i cel·lulosa que encapsula al midó. 

  

 Es tracta d’addicionar l'enzim glucanasa en la cisterna de maceració. La malta de 

l'ordi obté millors propietats de filtració després d'aquest tractament enzimàtic. En 

general, es redueix en un 20-50% el temps de filtració del most abans de l'ebullició amb 

el llúpol. A més, en la filtració posterior de la cervesa, el consum de terra diatomees 

(material de filtrat) es redueix gairebé un 25%. Alhora, el funcionament del filtre abans 

d’embussar-se va poder prolongar-se en gairebé un 50%. 

  

En aquesta etapa de maceració també s'afegeix α-amilasa en la elaboració de la cervesa 

a la Xina. La recepta típica de la cervesa al país nipó, consisteix a un 70% de malta i un 

30% d'arròs. 
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 Cal processar els grans crus almidonosos per gelatinitzar el midó amb la finalitat 

que el midó sigui susceptible a la degradació durant la sacarificació. La liqüefacció cal 

per reduir la viscositat del midó gelatinitzat. 

 La càrrega triturada de blat de moro i arròs té una temperatura de gelatinització del 

midó tan elevada que es requereix una maceració per separat a una temperatura superior 

a 85°C, , El blat de moro es gelatinitza p.ex. a 65-77°C. En la pràctica, la maceració de 

grans crus assoleix temperatures tan altes com 100°C. És en aquesta aplicació que es fa 

servir l'alfa-amilasa. 

  

Maduració 

  

 Si afegim glucanasa en l'etapa de maduració, el procés de maduració en calent 

que normalment dura 2-5 dies, es pot evitar. Per la qual cosa, les fàbriques poden reduir 

les seves inversions en tancs i el període de producció. També és possible controlar i 

limitar la formació de diacetil amb qualsevol cep de llevat que s'utilitzi. Això es deu al 

fet que el diacetil es degrada només a temperatures altes, i la addició de la glucanasa 

permet refredar abans. Un altre avantatge és que les fàbriques depenen menys de les 

variacions de primera matèria i de les receptes quan utilitzen aquest enzim. 

  

 Per tant, la glucanasa addicionada és ideal per controlar el diacetil en l'elaboració 

de cervesa i, alhora, millora la qualitat de la cervesa, redueix el temps de producció i 

augmenta l'eficàcia. . 
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3.6  Elaboració del midó 

 Els processos encaminats a la producció d’edulcorants estan basats en la 

degradació del midó i han estat emprats durant molts anys, encara que originalment es 

portava a terme mitjançant la hidròlisi catalitzada per àcids. Durant el curs del 

desenvolupament i l’expansió de la transformació industrial del midó, s’ha produït un 

canvi de la catàlisi àcida per l’ús d’enzims. La elevada especificitat d’aquestes reaccions 

enzimàtiques acoblades amb la gran activitat de les preparacions disponibles, ha permès 

directament el que pugui ser incrementada i a més la formació de derivats indesitjables 

s’ha minimitzat. 

 De totes les aplicacions a escala industrial, la més afortunada és la producció de 

xarop de blat de moro amb fructosa. El propòsit d’aquest procés és obtenir un material 

de poder edulcorant semblant a la sacarosa a partir d’una matèria primera de baix preu 

(midó de blat de moro). A sota veiem el diagrama de flux d’elaboració del xarop, a la 

figura : 

 Aquesta conversió requereix l’ús seqüencial de tres enzims. En primer lloc, el 

midó (un polímer de la D-glucosa) es degrada parcialment, emprant una α-amilasa 

bacteriana. Aquest material és degradat posteriorment per donar una solució on el 

carbohidrat present és en forma de D-glucosa en una concentració del 94-96%. La 

glucosa té algunes aplicacions en les indústries d’alimentació i farmacèutiques, però el 

seu ús està restringit a causa de la seva solubilitat limitada a concentracions elevades i al 

seu baix poder edulcorant comparat al de la sacarosa. Per aquestes raons, la glucosa 

total obtinguda es transforma en una barreja de glucosa i fructosa mitjançant l’ús de 

l’enzim glucosa isomerasa. 

 La glucosa isomerasa nativa mostra un requeriment de quantitats 

estequiomètriques d’un coenzim que és molt costós el ATP, el que la fa inadequada per 

als processos a gran escala. En els anys 50 es va trobar que les xiloses isomerases 

presents en la naturalesa eren capaces d’isomeritzar la glucosa en condicions adequades. 

El treball posterior es va realitzar sobre els canvis en l’activitat catalítica per substitució 

d’ions metàl·lics essencials. Aquests resultats permeten la modificació de les D-xilosa 

isomerases bacterianes per aconseguir la isomerització de D-glucosa. Mentre que la α- 

amilasa i la glucoamilasa són enzims naturalment extracel·lulars, la isomerasa és un 
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enzim intracel·lular. Aquesta proteïna enzimàtica generalment té una activitat catalítica 

baixa i una menor estabilitat tèrmica. Així, encara que a la pràctica s’utilitza per a dur a 

terme la degradació del midó emprant enzims solubles, la isomerització s’executa en un 

reactor amb una matriu empaquetada que conté el catalitzador immobilitzat. Existeixen 

un nombre de preparacions de isomerases disponibles comercialment (algunes basades 

en cèl·lules immobilitzades fixades per la calor, altres sobre enzims immobilitzats 

extraïbles), demostració clara que no existeix un criteri final per decidir entre cèl·lules i 

enzims immobilitzats. 

3.6.1 Procés d’elaboració  

 El xarop de fructosa obtingut a partir de la transformació del midó del blat, cada 

dia es més utilitzat i es comença ja a introduir en les begudes refrescants. Aquest xarop 

s’obté mitjançant la isomerització de la glucosa. A la pàgina següent trobem un 

diagrama de flux, figura 30, sobre la transformació del midó 

Homogeneïtzat del midó 

 La matèria primera, el blat de moro, es polvoritza i els grans de midó resultants 

es suspenen formant una suspensió 30-35% (pes/volum). Aquest material òbviament és 

difícil de manipular (a causa de la seva elevada viscositat i a la presència de material en 

suspensió), és per això que l’etapa següent en el procés és la liqüefacció del midó 

suspès.  

Liqüefacció 

Es barreja l’enzim amb la suspensió de midó i es manté a una temperatura de 80-110 ºC 

i per un període de 2-4 hores a un pH de 6-6,5. En aquesta etapa s’afegeixen ions calci 

per activar l’enzim α-amilasa. Aquest enzim catalitza la hidròlisi dels enllaços α 1-4 

entre unitats de glucosa sent incapaç de provocar la ruptura de cadenes ramificades, i 

així, la degradació es troba limitada per la quantitat de ramificacions presents a la 

cadena.  
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Figura 30.   Diagrama de flux per l’obtenció del xarop de fructosa 
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Sacarificació 

La dextrina resultant s’ha d’hidrolitzar mitjançant l’ús d’un segon enzim, la 

pul·lulanasa. Abans d’afegir la glucoamilasa, la solució del midó liquada ha de ser 

refredada a 60 ºC i el pH ajustat entre 4-5. El temps necessari en aquesta etapa per al 

material al reactor serà entre 24 i 90 hores, el temps requerit depèn de la quantitat 

d’enzim que s’afegeix. Al final d’aquest temps, es requereix que el producte contingui 

una concentració de dextrosa entre un 94-96% perquè la fase d’isomerització sigui 

viable. 

Filtració, refinat 

 El material sacarificat ha de ser depurat anteriorment a l’etapa d’isomerització. 

Un estoc adequat de material és també important si es desitja mantenir la catàlisi òptima 

en la isomerasa immobilitzada del reactor. El procés de depurat implica una filtració per 

eliminar material en forma de partícules i proteïnes precipitades. Encara que és mínima 

la formació de subproductes acolorits per la hidròlisi enzimàtica és possible eliminar les 

petites quantitats que es produeixen mitjançant l’ús d’un mètode d’absorció sobre carbó 

actiu.  

Isomerització 

 El pH òptim per a la reacció d’isomerització es troba comprès entre 7,5 i 8,2 i és 

per això que el pH ha de ser elevat des dels valors de 4-5 empleats durant la segona 

etapa de la sacarificació. 

 Els ajusts de pH indicats tendeixen a incrementar la concentració de sals 

inorgàniques que hi ha al mig i per aquesta raó es requereix desionitzar en aquest 

moment del procés. Finalment, la concentració s’ajusta mitjançant evaporació i 

s’afegeixen ions magnesi com a activadors. 

 La concentració de sòlids es manté entre un 40-45% per alimentar la isomerasa 

del reactor. La constant d’equilibri per a la reacció és d'1 a 60 ºC, però en temps real, la 

conversió és limitada produint un 42% de fructosa.  
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Refinat, concentració 

 Inicialment, aquest compost era l’únic producte del mercat, encara que en el cas 

d’algunes aplicacions es requeria un contingut de fructosa més elevat. Mitjançant 

experiències més recents, utilitzant cromatografia d’adsorció s’ha aconseguit la 

concentració selectiva de fructosa de manera que es pot disposar d’una solució on el 

contingut de carbohidrats de la qual (fructosa) és del 90%. Aquest material, s’anomena 

amb el nom de “xarop de blat de moro molt enriquit en fructosa” (VEFCS), el qual pot 

barrejar-se amb el producte de la reacció d’isomerització amb un 42% per obtenir una 

solució amb un 55% de fructosa que és ideal com a edulcorant comercial. 

3.6.2 Aplicació enzims 

 El tractament de midó amb enzims ocasiona una varietat de xarops dolços 

utilitzats per les indústries alimentaries i de begudes. Tres etapes es poden identificar en 

la modificació del midó.  

Liqüefacció 

 En primer lloc, les α-amilases alliberen maltosadextrina prop del procés de 

liqüefacció. Aquestes maltosadextrines no són gaire dolces mentre continguin dextrines 

i oligosacàrids. 

 Amb aquests enzims assegurem la degradació òptima del midó en glucosa 

obtenint menys subproducte com la panosa. 

Sacarificació 

 

 Les dextrines i els oligosacàrids són hidrolitzats més endavant per enzims com 

pul·lulanasa i glucoamilasa en un procés conegut com sacarificació. La sacarificació 

completa converteix totes les dextrines en glucosa, maltosa i isomaltosa. Els xarops que 

resulten són moderadament dolços i normalment es modifiquen més. 

 La glucoamilasa és termoestable i ataca el midó i la pul·lulanasa augmenta la 

velocitat. 
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Isomerització 

 

 El tractament dels xarops de glucosa/maltosa amb la glucosa-isomerasa 

converteix una gran proporció de la glucosa en fructosa que és més dolça que la 

glucosa. Aquest procés d’isomerització es realitza normalment amb isomerasa de 

glucosa immobilitzada i ocasiona xarops amb fructosa de aproximadament un 50% i 

glucosa d’un 50%. Tals productes es coneixen com xarops alts de fructosa i s’utilitzen 

freqüentment com substituts del sucre en la fabricació de menjars i begudes. 
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3.7  Altres 

 
 El ampli camp d’aplicació d’enzims en la indústria alimentària és molt gran. A 

continuació hi ha unes aplicacions més, no tan importants, o que són aplicacions 

enzimàtiques que intervenen en varis processos i no els podem ubicar en cap sector en 

concret de la indústria alimentària. Però, això sí, els enzims hi tenen aplicació. 

 

3.7.1 Productes lactis 

 

 El principal derivat lacti en l’alimentació és el formatge, el qual es produeix 

mitjançant la precipitació i recuperació de la caseïna (component de la llet). Aquesta 

precipitació es pot dur a terme de dues maneres. 

 

1. El pH de la llet es pot disminuir fins a aconseguir el punt isoelèctric de la 

caseïna (4,6) mitjançant l’estimulació bacteriana per convertir la lactosa en àcid 

làctic. 

 

2. La caseïna pot ser desdoblada enzimàticament per induir la coagulació. 

 

 A la pràctica, el mètode adoptat dependrà del tipus de formatge que es desitgi 

produir. La coagulació enzimàtica s’efectua a pH superiors (5,8 -6,5) que condueix a un 

major refinament, a un precipitat elàstic que és més fàcil d’escórrer. L’enzim escollit 

per a aquest procés és la quimosina que s’extreu a partir del quart estómac de vedells 

sense desmamar. La propietat més important de l’enzim és la seva capacitat per 

precipitar la caseïna sense promoure un nivell de proteòlisis elevat. En els vedells 

madurs, la quimosina es reemplaça per pepsina com a enzim majoritari a nivell 

estomacal. La pepsina provoca un grau superior de proteòlisis en la llet que la 

quimosina i condueix a la formació de pèptids curts, amb sabor amarg que entela 

l’aroma final dels formatges. 

 

La compatibilitat de la quimosina per a la producció formatgera unida a la 

limitació de la font d’obtenció ha conduït a l’escassetat i als elevats preus d’aquest 

enzim. Per evitar aquest dèficit, s’han considerat a més una sèrie d’enzims alternatius. 

Com per a la quimosina, aquests enzims haurien de tenir un grau alt de coagulació en 
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relació amb la proteòlisis. Fins a la data, el reemplaçament de major utilitat s’ha 

obtingut del fong Mucor miehei. Aquest enzim mostra una especificitat similar a la 

quimosina, però és més estable, i pot conduir a posteriors i indesitjables ruptures de 

proteïnes després de la coagulació. Malgrat aquest desavantatge, els enzims comercials 

derivats del Mucor miehei s’han emprat amb utilitat per reemplaçar a la quimosina en 

certs processos de manufacturat formatger, sense que es requereixin altres canvis durant 

l’elaboració. Encara que s’ha emprat amb èxit la substitució de quimosina, no sempre és 

adequada per a l’elaboració de tot tipus de formatges. Per evitar l’escassetat de 

quimosina, diverses companyies de biotecnologia han posat a punt programes genètics 

per produir quimosina a partir de microorganismes. 

 

Altres enzims implicats en els processos de producció de formatges inclouen a 

les lipases, que són presents en la llet. Aquests enzims hidrolitzen el component gras 

lacti, proporcionant canvis característics en el sabor. Per a alguns formatges es pot 

augmentar les lipases naturals, afegint enzim extra. Tanmateix, un rang d’altres enzims 

naturals presents en la llet poden jugar un paper significatiu per modificar propietats 

associades amb la preparació d’un grup variat de productes lactis. 

 

3.7.2 Hidròlisi de la lactosa 

 

 La lactosa és el carbohidrat majoritari de la llet sent present en una concentració 

aproximada del 4% (Pes/pes). Durant els processos de fabricació de formatge s’obtenen 

quantitats importants de sèrum contenint lactosa. Aquest material presenta una demanda 

biològica d’oxigen extremadament elevada (BOD) i és costós en cas de tractar com a 

residu. És per això que, s’han desenvolupat un elevat nombre de processos per aprofitar 

els components orgànics del sèrum. La primera etapa en aquests tractaments, usualment 

consisteix en la recuperació dels composts proteics que no s’utilitzen després de la 

preparació del formatge. Una vegada obtinguda la proteïna, ens trobem amb una solució 

que conté lactosa i sals diverses. Encara que la lactosa presenta una àmplia varietat 

d’usos, incloent l’alimentació animal, la formulació de productes farmacèutics i la 

fermentació alimentària, tanmateix presenta una capacitat de digestió limitada i un baix 

poder edulcorant pel que s’ha restringit les seves aplicacions. La hidròlisi de la lactosa 

per formar els monosacàrids corresponents (D-galactosa i D-glucosa) millora la 
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solubilitat, digestibilitat i poder edulcorant del producte i és per això que representa una 

conversió adequada de baix valor per a un estoc alimentari. 

 

Encara que és possible realitzar la hidròlisi química de la lactosa, existeix un 

interès creixent en la utilització de l’enzim β-galactosidasa per a provocar la hidròlisi 

citada. Per al seu ús, a nivell industrial, l’enzim s’obté de fonts microbianes. 

L’estabilitat i activitat de l’enzim depèn de la font de on procedeix i per raons de 

seguretat la β-galactosidasa s’extreu generalment dels llevats alimentaris Klyveromyces 

Fragilis o Klyveromyces lactis. S’han descrit aplicacions utilitzant tant β-galactosidasa 

soluble o immobilitzada i en aquests moments existeixen dos processos que operen a 

gran escala basats en l’ús d’enzims immobilitzats. 

 

3.7.3 Proteòlisis 

 

 La hidròlisi enzimàtica d’una proteïna s’utilitza gran número de indústries per 

una àmplia varietat de raons, incloent els canvis en el sabor del producte, en la textura i 

en l’aspecte. La papaïna i la bromelaïna, proteïnases derivades de plantes, són emprades 

com agents per obtenir carn tendra. Algunes proteïnases microbianes s’utilitzen per a la 

hidròlisi de proteïnes solubles presents a la cervesa, per la qual si no es tracta podria 

precipitar i es produiria opacitat durant el refredament. Aquest procés es coneix com 

«prova del refredat». Altres aplicacions de les proteïnases per a la modificació de 

productes inclou a la hidròlisi de la gelatina per evitar la gelificació posterior als 

productes alimentaris. 

 

A més, existeixen aplicacions on l’ús de les proteïnases només actua sobre 

processos perifèrics i no sobre la ruta principal, p.ex. afavorir l’aparició de propietats 

desitjades i reduir els efectes indesitjables, hi ha situacions on l’acció d’aquests enzims 

és crucial per al procés complet. El millor exemple d’això és el del hidrolitzat de 

proteïna de soja i el manufacturat de la salsa de soja. La soja desgreixada s’empra 

àmpliament com a material alimentari ja que té un contingut elevat de proteïnes amb 

una composició equilibrada nutricionalment d’aminoàcids. Tanmateix, en el seu estat 

natural les seves propietats estructurals presenten inconvenients per a l’ús en diversos 

aliments. Per evitar aquest problema es preparen dos tipus d’hidrolitzats de soja: 
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1. Hidrolitzats altament funcionals 

 

2. Altament solubles.  

  

 El primer tipus reté part de l’estructura i freqüentment s’inclou als productes de 

l’alimentació en petita quantitat.  

 

 El segon tipus pot ser incorporat a concentracions elevades per incrementar els 

nivells proteics de la base dels aliments.  

 

 Una utilització especial dels hidrolitzats proteics de soja és la producció de la 

salsa de soja. Aquest és un procés de fermentació usant Aspergillus oryzea, encara que 

són les proteïnes produïdes per l’organisme les que duen a terme el procés, l’hidrolitzat 

proteic resultant és el factor majoritari en la indústria de la salsa de soja. 

 

3.7.4 Degradació de carbohidrats 

 

 La forma més generalitzada dels carbohidrats presents en els sistemes biològics 

és la cel·lulosa, amb una estimació biosintètica anual i mundial de 1011 tones. 

Òbviament, això representa un potencial d’estoc alimentari ampli per a un nombre 

d’indústries, i ha creat una porció gran d’investigacions d’interès. Existeix una sèrie de 

processos que es poden afavorir mitjançant la substitució de cel·lulosa. Com a exemples 

específics s’inclouen la producció del asilat, la recuperació d’alginats i el processament 

de fruites com ja hem comentat anteriorment en els sucs. 

  

 L'asilat és un producte per a alimentació animal que s’obté de la fermentació de 

l’herba. El procés de conservació consisteix bàsicament en la baixada ràpida del pH del 

material per evitar l’atac bacterià. El procés pot accelerar-se mitjançant l’aplicació de 

cel·lulases per alliberar el sucre fermentable i els productes nitrogenats. 

 

Els alginats són polisacàrids que gelifiquen en la presència de cations divalents, 

p.ex. Ca2+, els quals posseeixen aplicacions d’interès per a una varietat d’indústries. En 

aquest moment la font principal d’alginats són les algues marines marrons. Els enzims 
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degradants de la paret cel·lular provoquen la ruptura del teixit el que permet un augment 

en l’extracció d’alginat. 

 

3.7.5 Refinament del sucre 

 

 L’extracció de la sacarosa, a partir de la melassa de la remolatxa sucrera pot 

complicar-se per la presència de rafinosa, un trisacàrid que prevé la cristal·lització. Per 

incrementar la recuperació del sucre i millorar el procés, la rafinosa pot degradar-se 

enzimàticament. El resultat d’aquesta degradació és doble; d’una banda afavoreix la 

cristal·lització i, a més, produeix sacarosa com un dels productes de la hidròlisi. 

L’enzim α-galactosidasa és produït pel fong Morleirella vinaceae raffinosutilizer i pot 

ser emprat convenientment per immobilitzar els residus miscel·lanis que produeix 

aquest organisme. La reacció hidrolítica s’efectua a pH superior a 5 per evitar la 

inversió de la sacarosa catalitzada pel mig àcid. Algunes vegades, es requereix un 

tractament similar en el procés d’obtenció a partir de la canya de sucre, on el midó és 

hidrolitzat abans de la cristal·lització mitjançant l’ús d'α-amilasa. 

 



 143 

4. Bibliografia 

• “Adecuando las enzimas para pantalones vaqueros ajustados” (2004). Botimes, 

2: p. 6-7 

• “Adiós a los glucanos del vino” (1996). Botimes, 2: p. 8-9 

• “¿Alto contenido en dextrosa o alta velocidad? El cliente decide” (1999). 

Botimes, 1: p. 4-5 

• AMGEN. BIOTECNOLOGÍA PARA LA SALUD. Medio ambiente [en línia]. 

[Espanya: AMGEN] [Consultat: 9 de març de 2005] Disponible a internet: 

http://biotec.amgen.es/cgibin/wdbcgi.exe/amgen/pak_biotec.muestradoc?p_item

=5 

• ARIAS, E.; LASTRA, J. Biotecnología - Tecnología Enzimática [en línia]. 

[España: Ilustrados.com] [Consultat: 9 d’abril de 2005] Disponible a internet: 

http://www.ilustrados.com/publicaciones/EpZyVkFplAsVKUuxgR.php 

•  “¡Atacar el índigo!” (2000). Botimes, 1: p. 11 

• BARDERAS, J. L.. Enzimas [en línia]. [Madrid] [Consultat: 9 de març de 2005] 

Disponible a internet: http://www.mundofree.com/pacogil/enzimas.htm 

• “Bio-feed Wheat soporta el calor” (1999). Botimes, 2: p. 10-11 

• Camps Michelena, M.; Marcos Martín, F. (ed.). (2002). Los biocombustibles. 1ª 

Ed. Madrid: Edidiones Mundi-Prensa. ISBN:84-8476-017-0 

• COLORADO STATE UNIVERSITY.DEPARTAMENT OF SOIL AND CROP 

SCIENCES (2004). Biofarmacia [en línia]. [Colorado: Department of Soil and 

Crop Sciences] [Consultat: 9 d’abril de 2005] Disponible a internet: 

http://www.colostate.edu/programs/lifesciences/CultivosTransgenicos/sp_hotbio

pharm.html 



 144 

• “Cómo satisfacer el gusto de los animales de compañía” (1998). Botimes, 4: p. 

8-9 

• CONCORDIA UNIVERSITY. FUNGAL GENOMICS PROJECT (2005, 4 

febrer). Enzymes and Industry Applications [en línia]. [Canada: Concordia 

University] [Consultat: 11 d’abril de 2005] Disponible a internet: 

https://fungalgenomics.concordia.ca/home/indappl.php 

• “Consejos para el refinado del jarabe de maíz” (2000). Botimes, 1: p. 4-5 

• CONSELL SUPERIOR d’INVESTIGACIONS CIENTÍFIQUES. DELEGACIÓ 

CATALUNYA. Resolen l’estructura atòmica d’un enzim clau en processos de 

digestió de proteïnes [en línia]. [Barcelona: Delegació a Catalunya] [Consultat: 

9 de març de 2005] Disponible a internet: 

http://www.ilustrados.com/publicaciones/EpZyVkFplAsVKUuxgR.php 

• “De paja a combustible” (2003). Botimes, 4: p. 4-5 

• “El blanqueo biológico: un nuevo concepto para el pan al vapor” (2005). 

Botimes, 1: p. 6-7 

• “El etanol en el carril de rápido crecimiento” (2004). Botimes, 3: p. 3 

• “El futuro del alcohol combustible” (1999). Botimes, 3: p. 4-5 

• “¡El hilo del desarrollo!” (1999). Biotimes, 4: p. 10-11 

•  “El momento oportuno para DeniLite II” (2000). Botimes, 1: p. 10 

• “El pan de masa fermentada conserva la frescura más tiempo con Novamyl ® 

SD” (2004). Botimes, 1: p. 3 

• “El papel vital del Servicio Técnico de panadería” (2004). Botimes, 2: p. 8-9 

• “El plato preferido de los perros” (2000). Botimes, 1: p. 12 



 145 

• “Elaborar cerveza con granos crudos en China” (1998). Botimes, 4: p. 6-7 

• “¡Enséñame el dinero!” (2001). Botimes, 1: p. 10-11 

• “Es increïble lo que pueden hacer las enzimas” (1999). Botimes, 4: p. 4-5 

• ESC. Use of Enzymes in Industry [en línia]. [U.K: ESC] [Consultat: 11 d’abril 

de 2005] Disponible a internet: 

http://www.enzymes.co.uk/index_enzymes_in_industry.htm 

• e-VETERINARIO (2002, 12 juliol). Enzims [en línia]. [Espanya: e-Veterinario]. 

[Consultat: 9 març de 2005]. Disponible a 

Internet:http://www.canalh.net/webs/sgonzalez002/Bioquimic/ENZIMAS.htm 

• “Fruta pelada más atractiva con Peelzym” (1996). Botimes, 2: p. 12-13 

• Gacesa, P.; Hubble, J. (1990). Tecnología de las enzimas. 1ª Ed. Zaragoza: 

Acribia S.A. ISBN: 84-200-0672-6 

• “Incluso el pan más fresco mejora con Novamyl” (1999). Botimes, 1: p. 3 

• “Intercambio de ideas para el pelado de fruta” (2002). Biotimes, 3: p. 4-5 

•  “Jarabe mejor con enzima flexible” (2002). Botimes, 2: p. 10-11 

• “La alfa amilasa para la molienda en seco” (1999). Botimes, 2: p. 4-5 

• “La liocélula sólo necesita sales i enzimas” (1999). Botimes, 1: p. 6-7 

• “La nueva lipasa aumenta la calidad del pan” (1996). Botimes, 3: p. 4-5 

• “Las enzimas de la malta ya no limitan a los cerveceros” (2004). Botimes, 4: p. 

6-7 



 146 

• “Las fábricas de tejidos egipcias ahorran agua, energía y tiempo” (2001). 

Botimes, 3: p. 6-7  

• LUENGO, L., Enzimas [en línia]. [Huelva: IES La Rábida] [Consultat: 16 de 

març de 2005] Disponible a internet: 

http://www.arrakis.es/~lluengo/enzimas.html 

•  “¡Más manzana en el zumo!” (1999). Botimes, 1: p. 8-9 

• MATAS, M., El vino tinto [en línia]. [Valladolid: De vinos] [Consultat: 6 de 

juny de 2005] Disponible a internet: 

http://www.geocities.com/NapaValley/5666/tintos.html 

• “Maturex ® reduce el tiempo de producción de la cerveza” (2004). Botimes, 1: 

p. 12 

• Microsoft Corporation (2004). Enciclopedia Microsoft Encarta 2005[cd-

rom].Versió 14.0.0.0603. Redmon: Lernout & Hauspie Speech Products N.V. 

• Miralbés, C. (2000). Enzimas en panadería. 1ª ed. Barcelona: Montagud 

Editores, S.A. ISBN: 84-7212-081-3 

• “Novozymes adapta sus enzimas para textil a las necesidades de los clientes” 

(2005). Botimes, 1: p. 4-5 

• “Pan excelente con harina de baja calidad” (1996). Botimes, 3: p. 3 

• “Rendimientos de zumo del 104%. ¿Imposible? ¡No con AFP!” (1996). Botimes, 

2: p. 10-11 

• SALVAT CATALÀ. Diccionari enciclopèdic (1990). 1a Ed. Barcelona: Salvat 

Editores, S.A. ISBN: 84-345-3838-5 

• “Siempre un bollo perfecto para Steers” (2003). Botimes, 3: p. 6-7 



 147 

• “Stainzyme©: un avance en el desempeño de lavavajillas” (2004). Botimes, 3: p. 

6-7 

• “Soluciones en paquetes para los vinificadores” (2001). Botimes, 2: p. 8-9 

• TERMCAT. CENTRE TECNOLÒGIC (2000, 20 gener). Criteris per a la 

denominació comuna dels enzims [en línia]. [Barcelona: Termcat. Centre 

Tecnològic] [Consultat: 9 d’abril de 2005] Disponible a internet: 

http://www.termcat.net/productes/documents/enzims.pdf 

• “Todavía nos falta hacer el cabernet perfecto” (1999). Botimes, 2: p. 6-7 

• “Una fitasa podría hacer mundo nuevo” (1999). Botimes, 3: p. 6-7 

• “Una nueva amilasa potencia la eficacia de los detergentes líquidos” (2002). 

Biotimes, 2: p 3 

• UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE. ÁREA DE BIOLOGÍA 

(2004). Mecanismo de acción de las enzimas [en línia]. [Argentina: Área de 

biología] [Consultat: 9 de març de 2005] Disponible a internet: 

http://fai.unne.edu.ar/biologia/metabolismo/enzimas.htm 

• UNIVERSITY OF ARIZONA (2004). El Proyecto Biológico [en línia]. 

[Arizona: University of Arizona] [Consultat: 9 de març de 2005] Disponible a 

internet: http://www2.uah.es/biomodel/epb/inicio.htm  

• VALLE RESEARCH (2001). Enzimas para el sector alimenticio de Valley 

Research [en línia]. [EEUU: Valley Research] [Consultat: 9 d’abril de 2005] 

Disponible a internet: http://www.valleyenzymes.com/sp_enzymes.asp 

• “VARIAS ENZIMAS EN LOS DETERGENTES: una formulación ganadora” 

(2004). Botimes, 4: p. 10-11 

• Varnam, Alan H.; Sutherland, Jane P. (1997). Bebidas : tecnología, química y 

microbiología. 1ª Ed. Zaragoza: Acribia S.A. ISBN: 84-200-0826-5 



 148 

• “Ventas fuertes de la lipasa que fortalece la masa” (2003). Botimes, 4: p. 10-11 

•  “Viscoflow ® ahorra dinero, incluso con una buena malta” (2003). Botimes, 3: 

p. 12 

• Vogel, G.; Angermann, H. (1987). Atlas de biología. 1ª Ed. Barcelona: 

Ediciones Omega S.A. ISBN: 84-282-0773-9 

• XTEC.es. Enzims [en línia]. [Barcelona: XTEC] [Consultat: 10 de març de 

2005] Disponible a internet: 

http://www.xtec.es/colsagcoram/wciencia/seccions/enzims.htm 

 

 


