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Resum
En l’actualitat, més de 20 milions de persones només tenen accés a fonts d’aigua individuals, sent
l’aigua subterrània una de les principals fonts escollides pel subministrament a petita escala. Un
tant per cent elevat d’aquesta està contaminat amb nivells de nitrats superiors al límit establert
de 50 mg NO3-/L (91/676/EEC) a causa de l’ús intensiu d’adob des del sector agrícola i la mala
gestió dels residus orgànics procedents de les activitat ramaderes.
Els objectius del present treball són la caracterització i quantificació de les poblacions microbianes
presents en cultius mares procedents de dos bioreactors experimentals del grup de recerca
IDAEA. Aquests cultius s’utilitzaran per generar un inòcul de microalgues amb el que es pretén
inocular un fotobioreactor a escala pilot dissenyat per reduir els nivells de NO3- d’aigües
subterrànies contaminades.
Amb els cultius mare s’han dut a terme un seguit d’assajos amb l’objectiu de trobar l’inòcul adient
capaç de treballar eficientment enfront altes concentracions de nitrats. S’han observat resultats
positius pel que fa a producció de biomassa de microalgues i creació de biofilm sobre diferents
materials. No s’ha detectat una reducció dels nivells de nitrats significativa.
S’han fet extractes de DNA dels cultius mare. Utilitzant el mètode de PCR quantitativa en temps
real (qPCR) s’ha pogut quantificar la població bacteriana, fúngica i bacteriana desnitrificant
existents. S’ha seqüenciat llibreries massives utilitzant la plataforma MiSeq Illumina per tal de
classificar taxonòmicament les poblacions de microorganismes més prevalent.
Pel que fa a la població de microalgues present en els cultius mare, destaquen els gèneres
Chlorella i Scenedesmus. El fílum Proteobacteria domina àmpliament en la població bacteriana. Un
cop generat l’inòcul, s’ha detectat un canvi poblacional on el gènere de microalgues Kalenjinia
passa a predominar en un 65% i el fílum bacterià Bacteroidetes en un 70%.
S’ha pogut iniciar l’escalat de l’inòcul de microalgues, però no s’ha pogut arribar a inocular en el
fotobioreactor a escala pilot a causa de la situació excepcional provocada per la pandèmia de la
COVID-19.
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Resumen
En la actualidad, más de 20 millones de personas sólo tienen acceso a fuentes de agua
individuales, siendo el agua subterránea una de las principales fuentes escogidas para el
suministro a pequeña escala. Un tanto por ciento elevado de esta está contaminado con niveles
de nitratos superiores al límite establecido de 50 mg NO3-/L (91/676/EEC) debido al uso intensivo
de abono desde el sector agrícola y a la mala gestión de los residuos orgánicos procedentes de las
actividades ganaderas.
Los objetivos del presente trabajo son la caracterización y cuantificación de las poblaciones
microbianas presentes en cultivos madres procedentes de dos biorreactores experimentales del
grupo de investigación IDAEA. Estos cultivos se utilizarán para generar un inóculo de microalgas
con el que se pretende inocular un fotobiorreactor a escala piloto diseñado para reducir los
niveles de NO3- de aguas subterráneas contaminadas.
Con los cultivos madre se han llevado a cabo una serie de ensayos con el objetivo de encontrar el
inóculo adecuado capaz de trabajar eficientemente frente altas concentraciones de nitratos. Se
han observado resultados positivos en cuanto a producción de biomasa de microalgas y creación
de biofilm sobre diferentes materiales. No se ha detectado una reducción significativa de los
niveles de nitrato.
Se han hecho extractos de DNA de los cultivos madre. Utilizando el método de PCR cuantitativa en
tiempo real (qPCR) se han podido cuantificar las poblaciones bacterianas, fúngicas y bacterianas
desnitrificantes existentes. Se han secuenciado librerías masivas utilizando la plataforma MiSeq
Illumina para clasificar taxonómicamente las poblaciones de microorganismos más prevalente.
En cuanto a la población de microalgas presente en los cultivos madre, destacan los géneros
Chlorella y Scenedesmus. El filo Proteobacteria domina ampliamente en la población bacteriana.
Una vez generado el inóculo, se ha detectado un cambio poblacional donde el género de
microalgas Kalenjinia pasa a predominar en un 65% y el filo bacteriano Bacteroidetes en un 70%.
Se ha podido iniciar el escalado del inóculo de microalgas pero no se ha podido llegar a inocular
en el fotobiorreactor a escala piloto debido a la situación excepcional provocada por la pandemia
de la COVID-19.
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Abstract
Currently, more than 20 million people only have access to individual water sources, with
groundwater being one of the main sources chosen for small-scale supply. A high percentage of
this is contaminated with nitrate levels higher than the established limit of 50 mg NO3-/L
(91/676/EEC) due to the intensive use of fertilizer from the agricultural sector and the poor
management of organic waste from livestock activities.
The objectives of this study are the characterization and quantification of the microbial
populations present in mother cultures from two experimental bioreactors of the IDAEA research
group. These cultures will be used to generate a microalgae inoculum with which it is intended to
inoculate a pilot-scale photobioreactor designed to reduce NO3- levels in contaminated
groundwater.
With the mother cultures, a series of tests have been carried out in order to find the adequate
inoculum capable of working efficiently against high concentrations of nitrates. Positive results
have been observed regarding the production of microalgae biomass and the creation of biofilm
on different materials. No significant reduction in nitrate levels has been detected.
DNA extracts have been made from the stock cultures. Using the quantitative real-time PCR
method (qPCR), it has been possible to quantify the existing bacterial, denitrifying bacterial, and
fungal population. Massive libraries have been sequenced using the MiSeq Illumina platform to
taxonomically classify the most prevalent microorganism populations.
Regarding the microalgae population present in the mother cultures, the genera Chlorella and
Scenedesmus stand out. The phylum Proteobacteria dominates widely in the bacterial population.
Once the inoculum was generated, a population change has been detected where the microalgae
genus Kalenjinia predominates by 65% and the bacterial phylum Bacteroidetes by 70%.
The scaling of the microalgae inoculum has been started but it has not been possible to inoculate
the photobioreactor on a pilot scale due to the exceptional situation caused by the COVID-19
pandemic.
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Símbols i acrònims
CM

Medi de cultiu amb bicarbonat com a font de carboni i sal.

DNA

En català ADN, fa referència a la molècula d’àcid desoxiribonucleic
portadora del material genètic de tots els organismes vius.

MiSeq

Instrument que utilitza la tecnologia de seqüenciació Illumina i realitza
amplificació clonal, seqüenciació d’ADN genòmic i anàlisi de dades.

NGS

Next Generation Sequencing, terme que fa referència a la tècnica de
seqüenciació massiva de material genètic.

nosZ

Gen que fa referència a la unitat catalítica òxid nitrós reductasa.
Associat als bacteris desnitrificants.

OTU

Operational Taxonomic Unit. Agrupació d'individus de la mateixa
espècie les seqüències d'ARNr 16S de les quals presenten una
semblança del 97,5% o superior.

qPCR

Reacció en cadena de la polimerasa en temps real. Tècnica de biologia
molecular utilitzada per a la quantificació de material genètic.

rRNA

En català ARNr, fa referència a la molècula d’àcid ribonucleic
ribosòmic. Forma part de l’orgànul que fabrica proteïnes a totes les
cèl·lules vives.

rRNA 16S

En català ARN ribosòmic 16S, component de la subunitat 30S dels
ribosomes procariotes. Present en els organismes del domini Bacteria.

rRNA ITS1

Internal Transcribed Spacer 1, l’ADN espaiador situat entre la regió 18S
i 5,8S dels gens ARNr corresponents als organismes del domini
Eukarya.
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1.

Introducció
1.1. Problemàtica

L’ús d’aigua subterrània per consum domèstic i agrícola és una pràctica molt estesa en les àrees
rurals del Mediterrani. Tot i això, existeix una greu escassetat d’aigua potable a causa dels
problemes de contaminació de les aigües subterrànies.
Els estats membres de la UE tenen per obligació (DWD 98/83/EC) subministrar aigua neta i
saludable a tots els ciutadans que rebin l’aigua mitjançant un subministrament que serveixi a més
de 50 persones, ja sigui comercial o públic. Tanmateix, els resultats obtinguts en virtut del
Protocol on Water and Health Report (2016) demostren que a Europa 67 milions de persones no
tenen accés a instal·lacions de potabilització millorades. A més a més, un total de més de 20
milions de persones només tenen accés a fonts d’aigua individuals i un subministrament no
canalitzat (UNECE, About the Protocol on Water and Health, https://unece.org/environmentpolicy/water/protocol-on-water-and-health/about-the-protocol/introduction),

sent

l’aigua

subterrània una de les principals fonts escollides pel subministrament a petita escala.
En conseqüència, la qualitat de l’aigua utilitzada en gran part dels pous privats i petits punts de
subministrament és desconeguda. Això implica que l’aigua subministrada a una part significativa
de la població europea no està monitorada pel que fa a paràmetres de qualitat, comportant un
risc potencial per la salut humana.
La contaminació antropogènica per nitrats i pesticides és considerada el problema més gran de
qualitat d’aigua en subministraments d’aigua a petita escala. De fet, al voltant del 13% d’estacions
de control d’aigua subterrània al llarg d’Europa excedeixen el límit establert de 50 mg NO3-/L
(91/676/EEC). A més, la contaminació per nitrats de les aigües subterrànies és un problema
mundial. S’estima que la càrrega global de nitrogen a les masses d’aigua dolça és de 8 milions de
tones de N anuals (Mekonnen & Hoekstra, 2015).
El sector de l’agricultura és un dels principals responsables d’aquesta contaminació a causa de l’ús
de pesticides i fertilitzants naturals de forma massiva. Aquest problema es veu agreujat per
l’elevada demanda d’aigua de la ramaderia, la qual arriba al 8% de la demanda mundial. En molts
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casos no es pot assegurar la qualitat de l’aigua subministrada al bestiar (Mekonnen & Hoekstra,
2015).
Actualment s’estan desenvolupant una gran varietat de tècniques per tal de solucionar aquest
problema. Trobem l’ús de nanofiltres per reduir nitrats, membranes electroquímiques i
bioreactors enriquits amb bacteris desnitrificants. Una via d’investigació molt prometedora és l’ùs
de fotobioreactors enriquits amb microalgues per reduir nitrats i fosfats d’aigües residuals. Les
microalgues tenene una alta capacitat a l’hora de reduir aquests compostos, ja que són un requisit
essencial pel seu metabolisme. La reducció dels compostos es dur a terme principalment per
assimilació, els nitrats a través d’un seguit de reaccions s’acaba convertint en amoni, el qual es
convertirà en una peça fonamental de l’estructura dels aminoàcids (Azizi et al., 2020).

1.2. Cicle microbià del nitrogen
Vivim en una atmosfera composta per un 78% de nitrogen, però la gran majoria d’organismes vius
no poden utilitzar-lo directament. Prèviament cal haver-lo fixat, d’això se n’encarreguen
organismes especialitzats i actualment processos industrials. En referim a “fixat” quan la molècula
de nitrogen està incorporada en un compost químic el qual sí que pot ser utilitzat per plantes i
animals (Jetten, 2008).
Aquest pas és el primer d’un procés que es dóna a gran part de la biosfera terrestre, pel qual els
àtoms de nitrogen procedents de l’atmosfera passen a les cèl·lules d’una gran varietat de
microorganismes. Seguidament, és fixat al sòl on passa a ser disponible per les plantes i finalment
els animals. El cicle es tanca quan aquestes plantes i animals moren i el nitrogen fixat simplement
es recicla mitjançant una nova generació d’organismes o es transforma en nitrogen elemental i
retorna a l’atmosfera (Jetten, 2008). A la figura 1-1 s’il·lustren les principals etapes del cicle.
Retornant a la fixació del nitrogen (Figura 1-1, 1), una petita fracció del nitrogen atmosfèric és
fixat per fenòmens d’ionització com la radiació còsmica. També és fixat per organismes marins,
però la font de fixació més gran prové dels microorganismes terrestres i de la seva associació amb
plantes. Aquest pas és crucial, ja que manté la producció biològica en els ecosistemes terrestres
mentre substitueix el nitrogen (en forma de compost utilitzable per plantes i animals) que s’ha
estat perdent en la resta d’etapes.
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Figura 1-1. Cicle microbià del nitrogen amb les principals reaccions que hi succeeixen. (1) Fixació del nitrogen gas. (2)
Oxidació aeròbica de l’amoni per bacteris i arqueobacteris. (3) Oxidació aeròbica

del nitrit. (4)

Desnitrificació. (5) Oxidació anaeròbica d’amoni. (6) Reducció a amoni de nitrits i nitrats. (Jetten, 2008).

Es poden diferenciar dos tipus de microorganismes fixadors de nitrogen: trobem els bacteris no
simbiòtics entre els quals destaquen els pertanyents al fílum Cyanobacteria i els bacteris
mutualistes com el gènere Rhizobium que viuen en associació amb plantes. Aquest grups de
bacteris se centren principalment en la transformació del nitrogen elemental (N2) a compostos
més reactius com l’amoni, nitrits i nitrats (NH4, NO2-, NO3- respectivament). En aquest pas en
concret, podem diferenciar una subetapa en que s’oxida l’amoni a nitrit, l’anomenem nitrificació.
Els organismes que participen en la primera etapa de la nitrificació on s’oxida l’amoni i s’obté
hidroxilamina (NH2 OH) són els bacteris i arqueobacteris que oxiden l’amoni (ammonia-oxidizing
bacteria, AOB i ammonia-oxidizing archaea, AOA) (Figura 1-1, 2). Destaquem el gènere
Nitrosomonas i fílum Crenarchaeota, respectivament. Aquesta estepa es dona en condicions
aeròbiques, requereix la presencia d’oxigen. A continuació, els bacteris corresponents al gènere
Nitrobacter transformen el producte de l’etapa anterior en nitrat i nitrat acabant així la nitrificació
(Sun et al., 2019).
Aquest és l’eix central del cicle del nitrogen (Figura 1-1, 3) on els nitrits i nitrats podran ser captats
fàcilment per les plantes. També és el punt de màxima contaminació antropogènica a causa de
l’alta demanda de nitrogen en la ramaderia i agricultura. Cal destacar que el nitrat és el principal
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component de l’adob utilitzat en les activitats agrícoles juntament amb els residus de la
ramaderia. És en aquest punt on el cicle s’està sobrecarregant i per si sol no es pot regular.
A continuació trobem la desnitrificació (Figura 1-1, 4), un dels principals processos d’emissió
d’òxid nítric (NO) i nitrós (N2O) a l’atmosfera. Aquest pas el poden realitzar una alta gamma de
microorganismes els quals participen al llarg de la reducció del nitrat fins a nitrogen gas (N2). Una
gran part d’aquests organismes són facultatius, és a dir que no estan limitats per la presència
d’oxigen en el medi, tot i que la gran majoria són anaeròbics (poden viure en absència d’oxigen).
Normalment, en la natura quan es produeix el procés de desnitrificació una gran varietat de flora
està involucrada en el procés (Tiedje, 1982).
Com es pot intuir, el cicle del nitrogen és molt complex i hi participen una gran diversitat de
microorganismes amb una gamma de característiques i necessitats encara més amplia. Per això,
quan s’intenta treballar en una de les etapes del cicle, s’ha de tenir en compte que no es treballa
amb un sol microorganisme sinó amb l’associació d’un gran número d’ells. Cadascú té unes
necessitats i treballa en unes certes condicions. En la naturalesa, poques vegades es trobarà un sol
organisme duent a terme un procés. Normalment trobarem una associació entre múltiples
organismes on cada un participa de diferent forma i quan les condicions ambientals li són
favorables.

1.3. Solució proposada
En el present treball, es treballarà sobre una nova tècnica la qual utilitza un fotobioreactor
juntament amb un biofiltre per reduir els nivells de nitrats d’aigües subterrànies contaminades. El
projecte en qüestió porta per nom Life Spot (LIFE18 ENV / ES / 000199) i és un projecte europeu
encomanat al Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) juntament amb cinc socis
més.
El projecte Life Spot té com a objectiu desenvolupar un nou procés de tractament d’aigües capaç
d’eliminar nitrats i microcontaminants de les aigües subterrànies contaminades per produir aigua
potable de bona qualitat que compleixi els requisits de la Directiva 98/83/CE. Des del
departament de Gestió Integral de Residus Orgànics (GIRO), ubicat a les instal·lacions de l’IRTA de
Torre Marimon, he participat en l’etapa inicial del projecte del qual tracta el present treball.
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L’objectiu principal del treball és l’obtenció d’un inòcul de microalgues utilitzat per tractar aigües
de pou contaminades amb alts valors de nitrats i inocular-lo en un fotobioreactor a escala pilot. A
continuació, es fa una breu explicació de les característiques del fotobioreactor en qüestió:
El futur fotobioreactor

constarà d’un inòcul de microalgues i estarà enriquit amb aigua

subterrània contaminada amb alts nivells de nitrats. L’objectiu és establir un consorci entre
microorganismes i microalgues el qual pugui reduir l’alta concentració de nitrats. L’efluent del
fotobioreactor passarà a un biofiltre el qual tindrà la funció de reduir els nitrats i
microcontaminants restants. Dins del filtre, s’espera una alta concentració de comunitats
bacterianes desnitrificants.
El fotobioreactor ha estat dissenyat per l’empresa francesa Nenuphar (Figura 1-2, A) que ha
desenvolupat un innovador procés de cultiu de microalgues el qual es compon de pous de llum
flotants que capturen i difonen la llum al llarg de tot el reactor. Aquesta tecnologia augmenta
significativament el rendiment de la productivitat fotosintètica del cultiu de microalgues. El
prototip a escala pilot consta d’un cilindre amb un volum específic de 300L el qual treballa en
continu i amb biomassa en suspensió.
Les làmpades flotants s’omplen amb aigua per facilitar la difusió de la llum fins a la part inferior
del fotobioreactor (Figura 1-2, B). Per un efecte de vòrtex originat amb una bomba hidràulica es
crea una corrent en contra de les agulles del rellotge amb la qual s’assegura de distribuir la llum a
quasi la totalitat del reactor, alhora s’agita el cultiu. Amb un difusor s’aireja el cultiu des de la part
inferior del bioreactor, paral·lelament s’introdueix CO2 al cultiu per suplir la demanda de carboni
de les microalgues.

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona
UPC - BarcelonaTech

18

Figura 1-2. (A) Presentació del fotobioreactor a escala pilot dissenyat per l’empresa Nenuphar (B) Pous de llum flotants
(làmpades), en el fotobioreactor a escala pilot de l’IRTA de Torre Marimon.

19

2.

Objectius

L’objectiu general del projecte en el que s’emmarca el present treball de final de grau és
l’obtenció d’un inòcul de microalgues utilitzat per tractar aigües de pou contaminades amb alts
valors de nitrats i inocular-lo en un fotobioreactor a escala pilot.
Per a assolir-lo, s’han plantejat els següents objectius concrets:






Caracterització fisicoquímica d’aigües contaminades amb les quals s’enriquirà l’inòcul.
Realització d’un assaig de producció de biomassa a partir dels cultius mare de
microalgues (cultius procedents de bioreactors experimentals).
Realització d’un assaig de producció de biofilms sobre diferents materials a partir dels
cultius mare de microalgues.
Obtenció, escalat i caracterització microscòpica d’un inòcul de microalgues.
Caracterització i quantificació molecular de les comunitats bacterianes, fúngiques i
d’algues presents en els cultius mares utilitzats per produir l’inòcul de microalgues.
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3.

Materials i Mètodes

Al llarg del present treball s’han obtingut un seguit de mostres biològiques les quals s’han utilitzat
amb l’objectiu d’obtenir un inòcul de microalgues utilitzat per tractar aigües de pou contaminades
amb alts valors de nitrats. Par aconseguir aquest objectiu, s’han dissenyat un seguit d’assajos per
tal d’analitzar el creixement de les microalgues i la producció de biofilm sobre diferents materials
(apartat 3.1..3 i 3.1.4. respectivament) en sis inòculs diferents. Un cop confirmat el bon
creixement de les microalgues, s’ha escollit un inòcul (Cultiu Mixt) per escalar-lo i obtenir
biomassa suficient per poder inocular el fotobioreactor Life Spot.
Paral·lelament, s’han fet extractes de DNA de les mostres biològiques (apartat 3.2.1.) i s’han
quantificat i caracteritzat les comunitats microbianes presents per qPCR i Seqüenciació Massiva
(apartat 3.2.2. i 3.2.3. respectivament). Els resultats obtinguts han permès entendre en gran detall
quins bacteris, fongs i algues predominen en les mostres tractades.
A continuació es detalla els materials i la metodologia utilitzada per dur a terme els assajos i les
anàlisis fetes al llarg del treball.

3.1. Obtenció Cultiu Mix
3.1.1.

Recepció d’inòculs mare (microalgues de fotobioreactor) i d’inòculs

desnitrificants (biofiltre amb pèl·lets de suro i pèl·lets de fusta procedent d’un
wetland)
L’ Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l'Aigua (IDAEA) el qual pertany al Consell Superior
d'Investigacions Científiques (CSIC) ha facilitat mostres en duplicat del cultiu de microalgues
provinents d’un fotobioreactor el qual utilitza esponges com a mètode de suport per facilitar la
proliferació de les microalgues. Les mostres procedents d’un segon reactor, el qual recrea un filtre
natural format per suro i pèl·lets de fusta, també han estat subministrades en triplicat. Aquest
últim bioreactor està enriquit amb l’efluent del primer. L’aigua amb què s’ha estat enriquint els
dos reactors té una concentració aproximada de 200 mg/L de nitrats (Figura 3-1).
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Figura 3-1. (A) Fotobioreactor del grup de recerca IDAEA (CSIC), enriquit amb un cultiu de microalgues. A la part superior
del cilindre que forma el fotobioreactor es poden veure les esponges utilitzades com a suport pel
creixement de les algues. (B) Bioreactors del grup de recerca IDAEA (CSIC) amb una base de suro i pèl·lets
de fusta.

Amb l’objectiu de tenir un punt de referència pel que fa a comunitats bacterianes desnitrificants,
s’han recuperat pèl·lets de fusta del wetland SALA GRAUPERA de Sant Andreu de Llavaneres,
obtinguts d’un projecte anterior (CLEANLEACH ECO/12/332862 i del DEMO CLEANLEACH)
(Pelissari et al., 2018).

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona
UPC - BarcelonaTech

22

Figura 3-2. (A) Mostres per duplicat del cultiu de microalgues (esponges), (B) Mostres del filtre de suro (a, b i d). Pèl·lets
del wetland SALA GRAUPERA de Sant Andreu de Llavaneres (c).

S’han obtingut aliquotas de les mostres dels reactors del CSIC en tubs falcon de 50 mL (Figura 3-2)
per a ser guardades a la nevera a 4 ºC amb l’objectiu de preservar-les en les millors condicions
possibles.

3.1.2.

Caracterització aigües de Pou

De les instal·lacions de l’IRTA de Torre Marimon s’han mostrejat dos pous (Pou CASA i Pou REG) i
una bassa (Bassa Gran) utilitzats per activitats d’agricultura local. S’han obtingut mostres de dos
pous diferents, un de Perpinyà (Pou Perpinyà) i l’altre de Castelló (Pou Castelló), enviades per les
empreses NENUFAR i FACSA respectivament. Ambdues empreses són sòcies del projecte Life
Spot.
Les mostres d’aigües de Perpinyà i Castelló han arribat en bidons i s’han agafat 3 alíquotes de cada
mostra en tubs falcon de 50 mL. Pel que fa les aigües de pou de Torre Marimon (Caldes de
Montbui) s’han mostrejat aproximadament 25 litres del Pou CASA, Pou REG i Bassa Gran de forma
individual. S’han agafat alíquotes en tubs falcon de 50 mL per tal d’agilitzar la seva manipulació.
Totes les aigües de pou s’han filtrat per triplicat amb els portafiltres swinnex i filtres d’acetat de
cel·lulosa de 0,2 m i xeringues estèrils, on cada un dels filtres s’han guardat al congelador (-20
ºC).
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S’ha dut a terme una anàlisi fisicoquímica de les mostres d’aigua del Pou CASA, Pou REG i Perpinyà
des del servei d’analítiques del GIRO (IRTA). La metodologia emprada està presentada en la Taula
3-1.
Taula 3-1. Metodologia utilitzada en l’anàlisi fisicoquímica de les mostres d’aigua dut a terme des del servei d’analítiques
del GIRO (IRTA).

Mesura
+

Amoni (NH4 )
-

-

3-

Anions (NO3 , NO2 , PO4 )

Unitats

Metodologia

mg/L

NIOSH 6015 (Espectroscòpia ultraviolada)

mg/L

IT-MA-009 Standard Methods 4110 B. (Cromatografia
de bescanvi iònic)

Conductivitat (20 ºC)

µS/cm

IT-MA-004 UNE-EN 27888:1994 (Conductometria)

pH

pH

IT-MA-003

Standard

Methods

4500-

H+

B

(Conductometria)
-

+

+

+

2-

Cl , Ca2 , Mg2 , Na i SO4

3.1.3.

mg/L

AMIC

Assaig cribratge d’inòculs

S’han utilitzat els cultius mares obtinguts dels reactors del CSIC per tal de produir 6 inòculs de
microalgues enriquits amb les aigües subterrànies procedents dels terrenys de Torre Marimon.
S’espera fer una primera aproximació per trobar el millor inòcul pel que fa a creixement de les
microalgues enfront de nivells de nitrats elevats i estudiar la possible reducció del compost en
qüestió. A continuació es detalla la metodologia i materials utilitzats per dur a terme l’assaig.
S’han preparat catorze Erlenmeyers de 125 mL, dos per cada un dels sis inòculs obtinguts. En el
primer s’han introduït 0,5 mL d’inòcul i s’han afegit 24,5 mL d’aigua (Pou REG). El segon s’ha diluït
1:3 per tal de reduir la concentració de 450 a 150 mg/L NO3-, s’ha afegit 0,5 mL d’inòcul, 16,34 mL
d’aigua (Pou REG) i 8,16 mL d’aigua MillliQ. L’assaig ha comptat amb dos controls negatiu (sense
inòcul) que contenen 31 mL d’aigua (Pou REG). A continuació, s’exposa com s’ha obtingut els sis
nous inòculs:
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Inòcul 1: S’ha agafat dues esponges i 4 mL de la suspensió en la qual es troben les esponges. Tot
s’ha dipositat en un nou tub falcon i ha estat completat amb 30mL d’aigua (Pou REG).
Posteriorment s’ha agitat (vòrtex a màxima velocitat 5 minuts) i s’ha recuperat el sobrenedant (el
líquid amb partícules en suspensió). Amb l’inòcul 1, s’han inoculat els matrassos 1.1 i 1.2.
Inòcul 2: S’ha agafat dues esponges i 4 mL de la suspensió en què es trobaven. S’ha afegit 1 g del
material del filtre de suro. Tot s’ha col·locat en un tub falcon nou i s’ha completat amb 30 mL
d’aigua (Pou REG). S’ha agitat (vòrtex a màxima velocitat 5 minuts) i s’ha recuperat el
sobrenedant. Amb l’inòcul 2 s’han inoculat els matrassos 2.1 i 2.2.
Inòcul 3: S’han agafat 30 mL d’aigua (Pou CASA) en un tub falcon nou. Amb l’inòcul 3 s’han
inoculat els matrassos 3.1 i 3.2.
Inòcul 4: S’han agafat 15 mL d’aigua (Bassa Gran) i 15 mL d’aigua (Pou REG) en un tub falcon nou.
S’ha homogeneïtzat manualment. Amb l’inòcul 4 s’han inoculat els matrassos 4.1 i 4.2.
Inòcul 5: S’han col·locat en un tub falcon 15 mL de l’inòcul 3 i 15 mL de l’inòcul 4. S’ha agitat
(vòrtex) i el sobrenedant s’ha recuperat. Amb l’inòcul 5 s’han inoculat els matrassos 5.1 i 5.2.
Inòcul 6: S’ha agafat dues esponges i 4mL de la suspensió en què es trobaven. S’ha afegit 1 g dels
pèl·lets del wetland. Tot s’ha col·locat en un tub falcon nou i s’ha completat amb 30mL d’aigua
(Pou REG). S’ha agitat (vòrtex a màxima velocitat 5 minuts) i s’ha recuperat el sobrenedant. Amb
l’inòcul 6 s’han inoculat els matrassos 6.1 i 6.2.
S’han esterilitzat els matrassos tapats amb taps de cotó i gasa. L’ampolla on es guarda l’aigua de
Bassa Reg i la proveta amb la qual s’introduirà l’aigua han estat esterilitzades juntament amb els
catorze matrassos (amb el tap inclòs). L’esterilització s’ha dut a terme amb un autoclau, a 121 ºC i
1 Bar.
Tot els inòculs s’han preparat dins d’una vitrina de flux laminar (Telstar) i s’han col·locat en una
safata de plàstic blanca a temperatura ambient. La safata amb els matrassos s’ha deixat al costat
d’una finestra per tal de subministrar les màximes hores de llum natural. Tot s’ha mantingut a una
temperatura ambient d’aproximadament 20 ºC amb un cicle de llum/foscor de 12:12 hores. Els
matrassos s’han agitat manualment un cop al dia (Figura 3-3).
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S’han mesurat els nivells de nitrats dels cultius el mateix dia de la seva inoculació i 9 dies després
per tal de detectar si hi ha hagut una disminució de nitrats. S’ha utilitzat el reflectòmetre
Nitrachek 404 (Figura 3-4), ja que permet calcular la concentració de nitrats dissolts en aigua de
forma fàcil i ràpida . El mètode es basa en la lectura de les tires de proba de nitrats.

Figura 3-3. Els catorze matrassos disposats en una safata al costat de la finestra, el mateix dia de la seva inoculació.

Per dur a terme les mesures, s’ha dipositat 200 µL del cultiu dins d’un vas de precipitats
juntament amb 800 µL d’aigua Milli-Q. S’ha diluït la mostra en una proporció de 1:4 per tal de no
saturar el reflectòmetre a causa dels alts nivells de nitrats, tenint en compte què el límit de
detecció està en 500 mg/L. Seguidament s’ha agafat una tira reactiva de nitrats, s’ha submergit
l’extrem de la tira dins la mostra durant uns segons. A continuació, s’ha assecat la tira agitant
manualment i seguidament s’ha introduït al Nitrachek. Els resultats s’obtenen en un minut.
Aquest procediment s’ha repetit per la resta de cultius. Totes les mesures s’han dut a terme dins
la campana de flux per tal de mantenir les condicions d’esterilitat.
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Figura 3-4. Tires reactives de nitrats i Nitrachek 404, a dalt de la imatge. A la part dreta del Nitrachek es pot veure l’orifici
a on es col·loca la tira reactiva per poder dur a terme la mesura.

3.1.4.

Assaig cribratge de materials

Seguint la mateixa base experimental que la de l’assaig cribratge d’inòculs (apartat 4.2.), s’ha
repetit l’experiment però en aquest cas s’han col·locat 4 materials diferents dins dels matrassos
per estudiar la producció de biofilm de les microalgues enfront PVC (clorur de polivinil) i PEHD
(polietilè d'alta densitat). Aquests plàstics en qüestió són els materials estructurals de les
làmpades flotants que s’utilitzaran en el fotobioreactor Life Spot. A continuació es detalla la
metodologia i materials utilitzats per dur a terme l’assaig
S’han emprat els 6 inòculs obtinguts anteriorment (assaig cribratge d’inòculs) en catorze
erlenmeyers de 125 mL enriquits amb l’aigua de Pou REG i s’han introduït els quatre materials en
cada matràs (Taula 3-2 i Figura 3-5, B) utilitzant unes pinces estèrils. Tot l’experiment ha seguit les
mateixes pautes pel que fa a l’assaig cribratge d’inòculs (Apartat 3.1.3.) quant a metodologia
emprada.
Les condicions de temperatura, llum i la disposició dels cultius s’han mantingut iguals. S’han
escollit PVC (clorur de polivinil) i PEHD (polietilè d'alta densitat) en diferents colors i gruixos, els
quals s’han retallat en diverses formes geomètriques de 1cm2per tal de diferenciar-los un cop
dipositats dins els matrassos de cultiu (Figura 3-5, A).
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Taula 3-2. Característiques dels materials utilitzats com a base pel creixement de biofilm. Nota: PVC (clorur de polivinil) i
PEHD (polietilè d'alta densitat).

Forma

Color

Material

Gruix

Triangle

Transparent

PEHD

(200 µm)

Quadrat

Blanc

PEHD

(100 µm)

Cercle

Transparent

PVC

(150 µm)

Rectangle

Blanc

PVC

(150 µm)

Geomètrica

Figura 3-5. (A) Els quatre materials retallats amb la forma que els pertoca, segons la Taula 3-2 (B) Matràs 1.1, el primer
dia de la seva inoculació amb els quatre materials.
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3.1.5.

Preparació inòcul Mixt

Un cop fet el cribratge d’inòculs i haver confirmat el bon creixement de les microalgues, s’ha
decidit iniciar la producció i escalat de l’inòcul final, el qual en un futur serà inoculat en el
fotobioreactor Life Spot. S’ha escollit l’aigua de Pou CASA per enriquir el cultiu de microalgues
procedent de les mostres d’esponges del CSIC. S’ha utilitzat un medi amb bicarbonat per aportar
una font de carboni estable a les microalgues i propiciar un augment de la taxa de creixement
(Vasquez-Villalobos et al., 2014). Finalment, el cultiu s’ha complementat amb micronutrients.
Medi de cultiu CM:
 10 g NaHCO3
 5 g NaCl
 1 L H2O
Micronutrients:
 Solució A:
 20,2 g KNO3
 100 mL H2O
 Solució B:
 1,7 g Na2HPO4 · H2O
 4 g CaCl2 · 6 H2O
 2 mL HCl
 2 g FeCl3
 80 mL H2O
Per cada 1 L de Medi CM, s’hauria d’afegir 1 mL de la Solució A i 2 mL de la Solució B. Degut als
elevats nivells de nitrats presents en l’aigua amb la qual s’ha enriquit el cultiu no s’ha afegit la
Solució A per evitar introduir més nitrats dels que ja tenim. A la Taula 3-3 es mostren les
quantitats d’inòcul de microalgues (mostres esponges), aigua Pou CASA, medi de cultiu CM i
micronutrients subministrats als dos matrassos de 250 ml.
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Taula 3-3. Volums dels components utilitzats en el muntatge dels cultius de microalgues (Matràs 1 i Matràs 2). L’inòcul
de microalgues utilitzat prové de les mostres d’esponges del CSIC.

Components

Unitats

Matràs 1

Matràs 2

Inòcul microalgues (CSIC)

mL

1

1

mL

0

50

mL

100

50

µL

200

200

Aigua Pou CASA

Medi cultiu CM

Micronutrients

Un cop preparat el medi de cultiu CM i els micronutrients s’han autoclavat els dos matrassos de
250 mL juntament amb el CM. Els micronutrients s’han esterilitzat utilitzant un filtre de cel·lulosa
de 0,20 µm. Per mantenir les condicions asèptiques en els primers moments del cultiu (punt més
fràgil), la inoculació dels dos matrassos s’ha dut a terme dins la campana de flux laminar. Amb una
micropipeta s’ha introduït les quantitats corresponents del medi. Un cop completat aquest pas,
els matrassos s’han tapat amb paper d’alumini i han estat col·locats dins d’una caixa de poliestirè
dissenyada expressament per tal de proporcionar les condicions ideals pel creixement de les
microalgues. En aquest cas seran de 25 ºC i cicle d’il·luminació 12h llum: 12h de foscor. En les
primeres etapes de l’escalat no s’ha airejat el cultiu ni s’ha introduït CO2 tot i que en un futur està
pensat fer-ho un cop es disposi de més biomassa.
La caixa de poliestirè s’ha dissenyat amb la capacitat d’autoregular la temperatura interna i
mantenir un cicle d’il·luminació 12h llum: 12h de foscor. S’han utilitzat sis llums al·lògenes per
il·luminar els cultius (Figura 3-6). L’endemà a la inoculació, amb l’objectiu de proporcionar un
temps a les microalgues perquè s’aclimatin al seu nou cultiu, s’han afegit 200 µl de
micronutrients.
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Figura 3-6. (A) Caixa de poliestirè amb regulació automàtica de temperatura i il·luminació 24 h. A la esquerra de la
imatge el mecanisme de regulació de temperatura i al centre la caixa de poliestirè. A la part superior de la
tapa de la caixa es troba la lluminària. (B) Els dos matrassos al primer dia després de la seva inoculació dins
la caixa de poliestirè. A l’esquerra de la fotografia es pot observar l’entrada del sistema de regulació de
temperatura. El to ataronjat és degut a la lluminària utilitzada.

Set dies després de la inoculació s’han preparat dues ampolles de 500 mL per iniciar dos nous
cultius. Es mantindran les mateixes proporcions d’1:1 respecte al medi de cultiu CM i l’aigua de
pou CASA utilitzat en el Matràs 2, però es duplicarà el volum utilitzat. S’ha pres la decisió d’iniciar
els dos nous cultius enriquint-los amb aigua de Pou CASA. La metodologia per prepara les
ampolles ha estat la mateixa que amb els matrassos. Els volums utilitzats estan especificats a la
Taula 3-4.
Les ampolles s’han dipositat a la caixa de poliestirè amb les mateixes condicions de temperatura i
llum que els cultius anteriors. S’ha agafat mostres en triplicat del Matràs 2 en microtubs de 1 ml,
marcat com Cultiu Mixt. S’han centrifugat durant 5 minuts a 20000 g, el sobrenedant resultant
s’ha descartat . Els triplicats s’han guardat a -20 ºC per poder ser utilitzats posteriorment.
Utilitzant una pipeta Pasteur s’ha agafat una mostra del Matràs 2 en un microtub de 1 mL.
Seguidament, s’ha col·locat una gota en un portaobjectes i s’ha fixat la mostra amb una
cobreobjectes . Utilitzant un microscopi Leica DM IL Inverted Phase Contrast Microscope Type
090-135.001 s’ha tractat d’identificar els tipus de microalgues presents en la mostra. Amb una
càmera de mòbil s’han pres un seguit de fotografies per tal de facilitar l’anàlisi del cultiu.
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Taula 3-4. Volums dels components utilitzats en el muntatge dels nous cultius de microalgues (Ampolla 1 i Ampolla 2)
juntament amb el manteniment dels dos primers cultius (Matràs 1 i Matràs 2). ). L’inòcul de microalgues
utilitzat en els nous cultius prové dels Matrassos 1 i 2.

Matràs 1
Components

Matràs 2

Unitats
(Manteniment)

(Manteniment)

Ampolla 1

Ampolla 2

Inòcul
microalgues

mL

-

-

5

5

Aigua Pou CASA

mL

50

50

100

200

Medi cultiu CM

mL

50

50

100

200

Micronutrients

µL

-

-

200

200

Degut a les condicions adverses provocades per la pandèmia de la COVID-19 l’escalat del Cultiu
Mixt no ha estat possible dins del termini habilitat per treballar a les instal·lacions de l’IRTA de
Torre Marimon.

3.1.6.

Obtenció mostres cultius de microalgues purs i Cultiu Mixt

A partir de l’inòcul de microalgues Cultiu Mixt, des de l’IRTA de Sant Caldes de la Ràpita, s’han
aïllat tres cultius purs de microalgues corresponents als gèneres Scenedesmus, Oocystis i
Sellaphora.
Els cultius han arribat en erlenmeyers de 250 mL a temperatura ambient. Posteriorment, s’han
agafat mostres en microtubs d’1 mL i s’han centrifugat durant 5 minuts a 20000 g. El sobrenedant
resultant s’ha descartat i les mostres s’han guardat al congelador (-20 ºC). S’ha procedit de la
mateixa forma amb la mostra del Cultiu Mixt.
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Figura 3-7. Cultius aïllats de Oocystis (duplicat), Scenedesmus (duplicat) i Sellaphora. D’esquerra a dreta respectivament.
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3.2. Tècniques de Biologia Molecular
3.2.1.

Extracció d’Àcids Nucleics

Amb l’objectiu d’analitzar les mostres a nivell molecular, s’ha dut a terme una extracció de DNA.
S’han dut a terme extractes d’un total de quinze mostres; inòcul esponges CSIC (per triplicat),
filtre de suro CSIC (per triplicat), aigües dels quatre pous tractats (Pou CASA, Pou REG, Pou
Perpinyà i Pou Castelló), pèl·lets de fusta de wetland, Cultiu Mixt i els tres cultius purs de
microalgues (Scenedesmus, Oocystis i Sellaphora).
S’ha utilitzat un protocol adaptat de PowerSoil

TM

DNA Isolation kit (MO BIO Laboratories, Inc.,

Carlsbad, CA), per fer l’extracció. El procediment es basa a extreure el DNA de les mostres
utilitzant un filtre de sílice on mitjançant l’ús d’un seguit de solucions el DNA s’hi quedarà fixat i la
resta de material serà eliminat.
A continuació es descriuen el contingut i propietats de les solucions utilitzades en el kit d’extracció
(Figura 3-8, B):








Solució C1: Conté SDS (dodecilsulfat sòdic) i altres agents disruptors cel·lulars,
necessaris per dur a terme la lisis cel·lular.
Solució C2: Conté un reactiu que fa precipitar el material orgànic i inorgànic a excepció
del DNA.
Solució C3: Un segon reactiu amb la mateixa funció que la solució C2.
Solució C4: Solució salina altament concentrada. Assegura la correcta vinculació del
DNA al filtre de sílice i evita que ho faci el material orgànic o inorgànic que encara no
ha estat eliminat.
Solució C5: Amb una base d’etanol. Té com ha objectiu netejar el DNA que ha quedat
enganxat al filtre de sílice.
Solució C6: Buffer d’elució sense sals, separa el DNA del filtre de sílice.

Els passos per fer l’extracció han estat els següents:
1. Descongelar les mostres a 4 ºC durant aproximadament 30 minuts (en gel).
2. Preparació de la quantitat de mostra utilitzada per l’extracció:
 Mostres sòlides: Col·locar 0,25g de la mostra en el tub PowerBead (per les
mostres d’esponges, filtre de suro i pèl·lets, Figura 3-9).
 Mostres líquides: En el cas de les aigües de pou, es posarà el resultat de filtrar
30 ml de les mostres (el filtre s’introduirà directament al tub PowerBead).
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Mostres sòlides en forma de precipitat: Pel Cultiu Mixt i els cultius purs de
microalgues, el precipitat es resuspendrà aplicant 60 µl de la solució C1
directament al microtub d’un mil·lilitre en què es trobava la mostra. Un cop el
precipitat s’hagi resuspès es traspassarà tot el contingut al tub PowerBead.

3. Afegir 60 µl de la solució C1 i agitar manualment (Aquest pas no es farà per la mostra
del Cultiu Mixt i cultius purs, ja que ja s’ha dut a terme prèviament). En cas que la
solució hagi precipitat, escalfar-la a 60 ºC fins que es dissolguí completament.
4. Barrejar amb el vòrtex (amb els tubs PowerBead disposats de forma horitzontal) a la
màxima velocitat durant 10 minuts.
5. Centrifugar el tub a 10000 g durant 30 segons.
6. Transferir el sobrenedant a un microtub nou (no sobrepassar 500 µL de sobrenedant).
7. Afegir 250 µL de la solució C2. Barrejar amb el vòrtex durant 5 segons i incubar a 4 ºC
durant 5 minuts.
8. Centrifugar el tub a 10000 g durant 30 segons.
9. Evitant el precipitat format, transferir no més de 600 µL del sobrenedant a un
microtub nou.
10. Afegir 200 µL de solució C3. Barrejar amb el vòrtex ràpid (Entre 1 i 3 segons, per tal
d’homogeneïtzar). En aquest pas, més temps de vòrtex, podria trencar les cadenes del
DNA. Incubar a 4 ºC durant 5minuts.
11. Centrifugar el tub a 10000 g durant 30 segons.
12. Evitant el precipitat format, transferir no més de 750 µL del sobrenedant a un
microtub nou.

Figura 3-8. (A) A l’esquerra un microtub i a la dreta un Spin Filter. (B) Al fons de la imatge, el PowerSoil TM DNA Isolation
kit (MO BIO Laboratories, Inc., Carlsbad, CA). Davant, les solucions C1, C2, C3, C4, C5 i C6, d’esquerra a
dreta.

13. Afegir 1200 µL de la solució C4 i vòrtex durant 5 segons.
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14. Carregar aproximadament 675 μL en un Spin Filter (Figura 3-8, A) i centrifugar a 10.000
g durant 1 minut, descartar el contingut filtrat. Afegir 675 μL addicionals de
sobrenedant al Spin Filter i tornar a centrifugar a 10.000 g durant 1 minut, descartar el
contingut filtrat . Afegir el sobrenedant restant al Spin Filter i centrifugar a 10.000 g
durant 1 minut, descartar el contingut filtrat. (Per cada mostra seran necessàries 3
càrregues de sobrenedant al Spin Filter).
15. Afegir 500 µL de la solució C5 al Spin Filter i centrifugar a 10000 g durant 30 segons.
Descartar el contingut filtrat.
16. Tornar a centrifugar a 10000 g durant 30 segons.
17. Amb cura, col·locar el Spin Filter dins un microtub nou.
18. Afegir amb molt de compte 100 µL de la solució C6 al centre del Spin Filter.
19. Centrifugar a 10000 g durant 30 segons.
20. Descartar el Spin Filter. El DNA resultant ja està preparat per ser analitzat.

Figura 3-9. (A) Fotografia del pas número 2 de l’extracció de DNA, utilitzant el PowerSoil TM DNA Isolation kit . B)
Es pot apreciar com s’està introduint la solució C1 dins el tub Power Bead fent ús d’una micropipeta. La
mostra en qüestió correspon al filtre de suro.

Els extractes de DNA obtinguts han estat emmagatzemats a -20 ºC per poder ser utilitzats
posteriorment.
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3.2.2.

PCR quantitativa en temps real (qPCR)

S’ha dut a terme un total de tres reaccions en cadena de la polimerasa en temps real (qPCR), una
per cada gen en qüestió (16S rRNA, nosZ i ITS1 rRNA). Les mostres d’esponges (M1) i filtre de suro
(M2) han estat analitzades en triplicats utilitzant tres extraccions de DNA independents (rèpliques
biològiques). De les mostres restants; dels quatre pous (Pou REG, Pou CASA, Pou Perpinyà i Pou
Castelló), pèl·lets de fusta (M6) i cultius d’algues purs (B2, B12 i B23) només s’han dut a terme una
única anàlisi, en comptes d’analitzar-les en triplicat.
Per dur a terme l’anàlisi s’ha utilitzat un equip de PCR en temps real MX3000-P (Stratagene)
emprant la qPCR Master Mix Brilliant II SYBR® Green (Stratagene, La Jolla, CA) amb els protocols
descrits prèviament a Calderer et al., 2014 i Prenafeta-Boldú et al., 2012. Les característiques de
les reaccions s’exposen a continuació: 10 minuts a 95 ºC, seguit de 40 cicles de desnaturalització a
95 ºC durant 30 segons, hibridació durant 30 segons a 50, 55 i 62 ºC (per a 16S rRNA, ITS1 rRNA i
nosZ respectivament), elongació a 72 ºC durant 45 segons i mesura de fluorescència a 80 ºC.
Amb l’objectiu de detectar la presència de dímers dels encebadors, l’anàlisi de la corba de melting
s’ha dut a terme després de la fase final d’elongació augmentant la temperatura de 55 fins a 95 ºC
amb una ràtio d’escalfament de 0,05 ºC per cicle. Cada reacció s’ha produït en un volum de 10 µL.
1 µL de DNA motlle i 9 µL de mix de la reacció que conté 5 µL de Master Mix amb SybrGreen,
dNTPs i el buffer, 200 nM de cada encebador (“forward” i”reverse”) i 30 nM del fluoròfor de
referència ROX (tots els reactius i fungible són de qualitat molecular PCR clean).
El set d’encebadors per la població bacteriana 16S són 519F (5’_ GCC AGC AGC CGC GGT AAT_3’) i
907R (5’_CCG TCA ATT CCT TTG AGT TT_3’) proposats per Lane, 1992. Per la població fúngica,
ITS5F (5’_ GGA AGT AAA AGT CGT AAC AAG G_3’) i ITS2R (5’_ GCT GCG TTC TTA TCG ATG C_3’)
(Bellemain et al., 2010). Pel que fa al gen nosZ, el parell d’encebadors són el nosZF (5’_WCS YTG
TTC MTC GAC AGC CAG_3’) i nosZR (5’_ATG TCG ATC ARC TGV KCR TTY TC_3’) (Henry et al., 2006).
Per realitzar les corbes de calibratge, els estàndards de referència s’han preparat basant-se en els
gens de referència següents: el gen 16S rRNA de Desulfovibrio vulgaris subsp. vulgaris ATCC
29579, inserit en un vector TOPO TA (Invitrogen, Merelbeke, Belgium); el gen ITS1 provinent
d’una banda de DGGE (Gen-Bank accession no. JN982550) clonada en el vector plasmidi PGEM,
utilitzant pGEM-T Easy Vector System I (Promega, Madison, WI); i el gen nosZ, obtingut de
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Pseudomonas fluorescens DSM 50415, clonada amb el mateix mètode que el gen ITS1. Per
realitzar la corba de calibratge s’ha realitzat un banc de dilucions de cada un d’ells els quals van de
101 a 108 còpies gèniques per reacció i han estat quantificat per duplicat.
Els paràmetres de qualitat de les reaccions de qPCR estan basats en les indicacions MIQE
(Annesley et al., 2009) on el coeficient de correlació ha de ser > 98%, la pendent ha de rondar 3.35 i l’eficiència de la reacció ha d’estar entre 90-110%. Totes les reaccions realitzades han
complerts els paràmetres establerts.
Els passos per fer la qPCR han estat els següents: Abans de començar, descongelar les mostres de
DNA a 4 ºC per tal d’eliminar la totalitat del gel format durant l’emmagatzematge a -20 ºC. També
cal descongelar els patrons, els encebadors, el ROX i la Master Mix.
1. Preparació de la Mix: Dins la campana de flux, utilitzant una micropipeta amb puntes
de doble filtre, disposar les quantitats corresponents de H2O, encebador directa,
encebador complementari, Master Mix i ROX dins una mateix microtub d’1 mL.
2. Un cop feta la Mix, dipositar 9 µL de la solució mix a cada pou de la placa de 96 pous
que es farà servir per quantificar les mostres.
3. Dipositar 1 µL de cada mostra i els patrons gènics de referència dins el pou que li
correspongui.
4. Seguidament, col·locar la tapa de plàstic protectora de qualitat òptica sobre la placa de
96 pous, per evitar que la mescla de Mix i DNA no s’evapori durant la qPCR.
5. Finalment, dipositar la placa dins la qPCR. Tancar l’aparell i iniciar el programa tèrmic
corresponent.
Aquest procés s’ha repetit per igual amb les qPCR de 16S rRNA, nosZ i ITS1 rRNA, però s’han
utilitzat els encebadors corresponents per cada reacció.

3.2.3.

Next Generation Sequencing (NGS)

La seqüenciació massiva s’ha dut a terme amb la plataforma MiSeq Illumina des del Molecular
Research MR DNA Laboratory (Shallowater, TX, USA).
Els encebadors utilitzats per crear les llibreries genètiques són els següents: Per les llibreries de
Bacteria 16S rRNA, V3_F357_N-F (5'_CCT ACG GGN GGC WGC AG_3’) i V4_R805-R (5'_GAC TAC
HVG GGT ATC TAA TCC_3’); Per la de fongs, els encebadors ITS3-F (5′_GCA TCG ATG AAG AAC GCA
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GC_3′) i ITS4-R: (5′_TCC TCC GCT TAT TGA TAT GC_3’): Per les algues, s’ha utilitzat els encebadors
eukV4-F (5’_CCA GCA SCY GCG GTA ATT CC_3’) i zigEukV4-R (5’_ACT TTC GTT CTT GAT YRA
TGA_3’).
Les lectures finals procedents del seqüenciador MiSeq s’han compilat en fitxers FASTq, per
permetre un processament bioinformàtic posterior. Les seqüències obtingudes han estat
retallades utilitzant el programari QIIME versió 1.8.0 (Caporaso et al., 2010). Les quimeres han
estat eliminades juntament amb errors de lectura. S’ha realitzat un filtratge de qualitat de les
lectures obtingudes a Q25, abans de dur a terme l’agrupació en Unitats Taxonòmiques Operatives
(OTU) amb un tall del 97% o superior d’homologia entre seqüències. Tota aquest filtratge s’ha dut
a terme des del Molecular Research MR DNA Laboratory (Shallowater, TX, USA).
A continuació, des de l’IRTA de Torre Marimon, les OTU han estat classificades taxonòmicament
mitjançant BLASTn (Programa informàtic d'alineament de seqüències d’ADN i proteïnes) en vers
GreenGenes i la base de dades Ribosomal Database Project (RDP)(Bayesian Classifier) aplicant un
booststrap >80%. El resultat ha permès classificar totes les OTU resultants en cada nivell
taxonòmic (de fílum cap en davant). Utilitzant el programa de full de càlcul Excel, els resultats en
forma d’OTU s’han analitzat i classificat treballant amb abundàncies relatives. Finalment, els
resultats obtinguts s’han representat gràficament amb el programari Sigma Plot.

3.2.4.

Anàlisi estadística

Amb l’objectiu d’avaluar la diversitat poblacional de les mostres, s’ha calculat els valors d’alfa
diversitat (índex Chao 1). Utilitzant l’índex de Bray-Curtis, s’han obtingut els valors de la beta
diversitat per tal d’aprofundir en la similitud entre mostres pel que fa a diversitat poblacional.
També, utilitzant un algoritme de clusterització (Ward), s’ha tractat de representar les mostres a
escala de semblança entre elles i per la prevalença de les espècies de microorganismes que s’hi
troben. La distància entre mostres s’ha calculat utilitzant la distancia Euclidiana.
Totes les anàlisis estadístiques s’han realitzat utilitzant el software MicrobiomeAnalyst on les
lectures de seqüenciació massiva han estat normalitzades i rarificades amb l’objectiu de facilitar
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les comparacions des d’un punt de vista biològic (Dhariwal et al., 2017). Els nivells de taxonomia
corresponen al marc SILVA Taxonomy.
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3.3. Taules Resum
En la Taula 3-5 s’especifica de forma resumida l’estat físic i el contingut de totes les mostres
obtingudes al llarg del treball.

Taula 3-5. Informació de la procedència, estat i contingut de les mostres obtingudes.

Informació
Mostra

Procedència

Estat

Contingut

Inòcul esponges

grup de recerca IDAEA (CSIC)

aquós/sòlid

cultiu microalgues amb
esponges

Filtre de suro

grup de recerca IDAEA (CSIC)

sòlid

pèl·lets suro trossejats

Bassa Gran

grup de recerca GIRO (IRTA)

aquós

aigua de pou

Pou REG

grup de recerca GIRO (IRTA)

aquós

aigua de pou

Pou CASA

grup de recerca GIRO (IRTA)

aquós

aigua de pou

Pou Perpinyà

Nenuphar

aquós

aigua de pou

Pou Castelló

FACSA

aquós

aigua de pou

Cultiu Mixt

grup de recerca GIRO (IRTA)

aquós

cultiu microalgues

Scenedesmus

IRTA de Sant Caldes de la Ràpita

aquós

cultiu microalgues pur

Oocystis

IRTA de Sant Caldes de la Ràpita

aquós

cultiu microalgues pur

Sellaphora

IRTA de Sant Caldes de la Ràpita

aquós

cultiu microalgues pur

Pèl·lets wetlands

Wetland, Sant Andreu de Llavaneres,

sòlid

pèl·lets fusta trossejats

SALA GRAUPERA.
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Seguidament s’especifiquen les mostres utilitzades en cada un dels tres assajos dissenyats (Taula
3-6).

Taula 3-6. Informació de les mostres utilitzades en els tres assajos muntats. Nota: La X marca aquelles mostres que SÍ
s’han utilitzat en cada assaig.

Assajos

Cultius purs

Aigües

Cultius mares

Mostra

Assaig cribratge d’inòculs

Assaig cribratge de
materials

Preparació
inòcul Mixt

Inòcul esponges

X

X

X

Filtre de suro

X

X

-

Pèl·lets wetlands

X

X

-

Pou REG

X

X

-

Pou CASA

X

X

X

Bassa Gran

X

X

-

Pou Perpinyà

-

-

-

Pou Castelló

-

-

-

Cultiu Mixt

-

-

-

Scenedesmus

-

-

-

Oocystis

-

-

-

Sellaphora

-

-

-

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona
UPC - BarcelonaTech

42

La Taula 3-7 resumeix de forma esquemàtica les anàlisis i tècniques biomoleculars fetes a totes les
mostres. Cal destacar que no s’especifica les anàlisis fetes amb el Nitrachek durant l’assaig de
cribratge d’inòculs.

Taula 3-7. Informació de les anàlisis i tècniques bimoleculars als quals s’han vist sotmeses les mostres tractades al llarg
del treball. Nota: La X marca allò que SÍ s’ha fet.

Anàlisis i Tècniques biomoleculars
Anàlisi
fisicoquímic

Extracció de DNA

qPCR (16S,
ITS1 i nosZ)

Seqüenciació
massiva (NGS)

Inòcul esponges

-

X

X

X

Filtre de suro

-

X

X

X

Pèl·lets wetlands

-

X

X

X

Pou REG

X

X

X

X

Pou CASA

X

X

-

X

Bassa Gran

-

-

-

-

Pou Perpinyà

X

X

X

X

Pou Castelló

-

X

X

X

Cultiu Mixt

-

X

-

X

Scenedesmus

-

X

X

X

Oocystis

-

X

X

X

Sellaphora

-

X

X

-

Cultius purs

Aigües

Cultius mares

Mostra
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4.

Resultats i Discussió

4.1. Anàlisi fisicoquímic de les aigües contaminades amb nitrats
Amb l’objectiu d’obtenir un inòcul mare per inocular en un futur un fotobioreactor a escala pilot,
s’han triat aigües procedents de diversos pous contaminats per nitrats. Aquestes aigües han servit
per enriquir nous cultius de microalgues a partir de les mostres d’esponges, el filtre de suro i els
pèl·lets del wetland.
S’han analitzat les aigües Pou CASA i Pou REG amb les quals s’han enriquit gran part dels assajos
presentats a continuació. També s’ha analitzat l’aigua de Perpinyà per tenir un punt de referència
quant a aigües que se sap que no estan contaminades per nitrats. A continuació, s’exposen els
resultats obtinguts de les anàlisis fisicoquímiques de les tres aigües (Taula 4-1) facilitat des del
servei d’analítiques del GIRO (IRTA).

Taula 4-1. Composició fisicoquímica de les mostres d’aigua de l‘IRTA de Torre Marimon (Pou CASA i Pou REG) i de
Perpinyà. Comparats amb el llindar per consum humà de la Directiva 98/83/CE. Facilitat des del servei
d’analítiques del GIRO (IRTA). Aigua Perpinyà fa la funció de control.

Mesura

Pou CASA

7,45

7,5

7,2

6,5-9,5

µS/cm

2032

1546

296

<2500 µS/cm

NO3

-

mg/L

510

371,5

4,8

<50 mg/L

NO2
3PO4
-

mg/L

1,5

0,613

0

0,50 mg/L

pH
Conductivitat

Cl

2+

Pou REG

Perpinyà

98/83/EC Llindar
consum humà

Unitats

mg/L

1,5

0

0

mg/L

137,5

137

25

mg/L

82

71

10,5

2+

mg/L

148

114

26

+

Ca

Mg

<250 mg/L

mg/L

41

37

11

<200 mg/L

SO4

2-

mg/L

105

141

0

<250 mg/L

+
NH4

mg/L

0,14

5,3

0,72

<0,50 mg/L

Na
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Les aigües Pou CASA i Pou REG corresponen a les mostres obtingudes dels pous utilitzats per
activitats d’agricultura local els quals estan altament contaminats per nitrats. Podem observar
com tenen valors de nitrats de fins a 580 mg·L-1 i 403 mg·L-1 respectivament, nivells que
sobrepassen per molt els estàndards marcats per la Directiva 98/83/CE de < 50 mg·L-1. A causa
d’aquesta contaminació, les dues aigües de Torre Marimon conten nivells de NO2- superiors al
límit de 0,50 mg·L-1.
L’aigua procedent de Perpinyà té valors de nitrats molt per sota del llindar establert (5 mg·L-1). Pel
que fa a la resta d’ions, les tres aigües es mantenen per sota del llindar marcat. Les aigües Pou
CASA i Pou REG contenen una concentració de Cl- i SO42- normals per aigües subterrànies ubicades
en aquesta zona..
L’aigua de Perpinyà és un clar exemple d’una aigua destinada al consum humà, ja que respecta tot
els estàndards requerits. Si el projecte Life Spot té èxit, en un futur les aigües Pou CASA i Pou REG
haurien de tenir valors semblants a l’aigua de Perpinyà, ja que actualment no són aptes pel
consum humà ni animal.

4.2. Cribratge d’inòculs de microalgues
El disseny de l’assaig consisteix en produir sis inòculs a partir de les mostres mare obtingudes dels
reactors del CSIC i enriquir-los amb aigües contaminades amb nitrats. Tres dels nous inòculs s’han
produït a partir de les mostres d’esponges, filtre de suro i pèl·lets de wetland, els altres tres són
una mescla de les aigües contaminades (Pou CASA, Pou REG i Bassa Gran). Les característiques
dels sis inòculs estan descrites en la Taula 4-2. Tots els inòculs s’han completat amb l’aigua Pou
REG amb nivells de nitrats de fins a 403 mg/L NO3-. En la Taula 3-6 (Apartat 3.3. Taules Resum)
estan enumerades la totalitat de les mostres utilitzades en l’assaig.
Es vol observar en quines condicions s’obté un creixement òptim de les comunitats microbianes,
sobretot pel que fa les microalgues en aquestes noves condicions on els nivells de nitrats han
augmentat dràsticament. A més, es pretén analitzar si hi ha una disminució substancial de la
concentració de nitrats gràcies a l’adaptació al nou medi de cultiu. Finalment detectar la possible
presència d’algues en les mostres d’aigües.
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Taula 4-2. Descripció dels 6 inòculs utilitzats en l’assaig cribratge i matrassos corresponents a cada inòcul.

Inòcul
1

Matrassos

Descripció

Creixement
del cultiu

1.1 i 1.2

Biomassa esponges (CSIC) + Aigua Pou REG

Sí

2.1 i 2.2

Biomassa esponges (CSIC) + Biomassa filtre de suro (CSIC) +
Aigua Pou REG

Sí

3

3.1 i 3.2

Aigua Pou CASA

No

4

4.1 i 4.2

Aigua Pou REG + Aigua Bassa Gran (1:1)

No

5

5.1 i 5.2

Inòcul 3 + Inòcul 4 (1:1)

No

6

6.1 i 6.2

Biomassa esponges (CSIC) + Biomassa pèl·lets wetland (CSIC) +
Aigua Pou REG

Sí

2

Nou dies després d’haver iniciat l’assaig, es pot observar un creixement significatiu en els duplicats
dels inòculs número 1, 2 i 6 (Figura 4-1, A). Només s’ha pogut dur a terme una anàlisi visual dels
cultius. Principalment, s’ha detecta biomassa verda en flotació corresponen a les microalgues
procedents dels extractes de les mostres d’esponges. Cal destacar que el duplicat de l’inòcul
número 2 (Figura 4-1, D) té una tonalitat marronosa degut a les partícules en suspensió
procedents del material del filtre de suro.
Els duplicats dels inòculs número 3, 4 i 5 no mostren presència de biomassa (Figura 4-1, B). El fet
que els inòculs anteriors hagin estat creats amb una mescla d’aigües de pou i enriquits amb aigua
de Pou REG pot ser l’explicació de que no trobem creixement de microalgues. Així es descarta la
possibilitat que hi hagi una presència significativa d’algues en les aigües utilitzades per enriquir els
inòculs de microalgues.
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Figura 4-1. (A) Control i matrassos 1.1 (etiqueta verda), 2.2 (etiqueta taronja) i 6.1 (etiqueta blanca) d’esquerra a dreta.
(B) Control i matrassos 3.2 (etiqueta rosa), 4.2 (etiqueta groga) i 5.1 (etiqueta blava) d’esquerra a dreta. (C)
Control i matrassos 1.1 i 1.2 (etiqueta verda) (D) Control i matrassos 2.1 i 2.2 (etiqueta taronja). Nota:
Fotografies preses 9 dies després de la inoculació. El contingut dels diferent matrassos està descrit en la
Taula 4 2.

Utilitzant el mètode Nitrachek s’han calculat els nivells de nitrats presents i s’han comparat amb
els resultats obtinguts el dia en que es va iniciar l’assaig (Taula 4-3). No hi ha hagut una reducció
significativa del nivell de nitrats durant la incubació.
En els cultius amb biomassa en suspensió (matrassos 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 i 6.1, 6,2) la eliminació de
nitrats ha estat superior a la resta de cultius, els quals només han estat enriquits amb diferents
quantitats d’aigües. Com més baixa la concentració inicial de nitrats, s’ha eliminat menys
quantitat del compost. En molts cultius s’ha detectat un increment de la concentració de nitrats
en comptes d’una eliminació: matrassos 2.2, 3.2 i 5.2.
El fet que la concentració de nitrats sigui tan elevada i hi hagi una quantitat de biomassa
(microalgues) tant reduïda pot ser la principal causa de que no s’estigui veient una eliminació
significativa dels nivells de nitrats, així com la no adaptació de la microbiota desnitrificant.
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-

Taula 4-3 Concentració de NO3 en mg/L dels cultius de l’assaig de cribratge d’inòculs i reducció en % de nitrats. S’ha
dissolt amb aigua MilliQ en una proporció de 1:4 les mostres del t 9dies. Els càlculs del % de reducció de
-

NO3 s’han fet des del servei d’analítiques del GIRO (IRTA).
-

-

NO3 mg/L

% Reducció de NO3

(1/4 dilució)
Cultiu

Inòculs
t 0dies

t 9dies

t 9dies

t 9dies

CTRL 1

-

445

82

410

7

CTRL 2

-

156

35

175

-12

1.1

1

432

84

420

5

1.2

1

150

27

135

13

2.1

2

432

84

420

5

2.2

2

150

34

170

-9

3.1

3

432

93

465

-4

3.2

3

150

39

195

-25

4.1

4

432

93

465

-4

4.2

4

150

34

170

-9

5.1

5

432

85

425

4

5.2

5

150

43

215

-37

6.1

6

432

84

420

5

6.2

6

150

33

165

-5

4.3. Creació de biofilm sobre clorur de polivinil (PVC) i polietilè d'alta
densitat (PEHD)
A continuació s’ha dissenyat un assaig amb l’objectiu d’estudiar la creació de biofilms per parts de
les microalgues sobre quatre materials diferents i assegurar que no es dóna una inhibició del seu
creixement. El futur fotobioreactor Life Spot treballarà amb làmpades flotants dissenyades per
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l’empresa Nenuphar les quals difonen la llum per tot el reactor (Figura 4-2). Aquestes làmpades
estan fabricades amb els quatre materials que s’han provat en l’experiment: trobem clorur de
polivinil (PVC) i polietilè d'alta densitat (PEHD) en diferents colors i gruixos (Taula 3-2, apartat
3.1.4 Assaig cribratge materials). Les mostres utilitzades en l’assaig són les mateixes que en
l’assaig cribratge d’inòculs i estan enumerades en la Taula 3-6 (Apartat 3.3. Taules Resum).

Figura 4-2. Diverses làmpades flotants fetes amb PEHD i PVC.

Els cultius s’han valorat visualment i s’ha detectat la formació de biofilm en els cultius dels inòculs
1,2 i 6, resultats semblants a l’assaig de cribratge d’inòculs pel que fa a producció de biomassa. Els
inòculs són els mateixos que els presentats en la Taula 4-2. El cercle transparent de PVC (150 µm)
ha estat el material en què s’ha format més biofilm dels quatre tractats (Figura 4-3, A). En la resta
de materials, s’han creat biofilms però en menys quantitat. Els cultius amb els inòculs 3, 4 i 5 no
han format biomassa.
El fet que en el rectangle blanc de PVC (150 µm) no s’hagi format tant biofilm com el cercle
(també de PVC) pot ser degut al fet que aquest últim és transparent. Aquest factor pot propiciar
l’arribada de llum en ambdues cares del material i conseqüentment facilita la fotosíntesi pels
organismes presents en les dues cares.
No s’ha detectat cap inhibició del creixement de les microalgues en els inòculs 1,2 i 6 els primers
dies d’incubació. Només s’ha pogut proporcionar una anàlisi visual de l’assaig de cribratge de
materials degut a la pandèmia de la COVID-19.
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Figura 4-3. (A) Matràs 6.1, es pot observar la biomassa verda en suspensió, corresponent a les microalgues. Destaca la
producció de biofilm en els materials, principalment en el PVC transparent de gruix 150 µm (Cercle) (B)
Matràs 6.1, biomassa en suspensió i biofilm enganxat a les parets del matràs. (C) Matràs 1.1, biomassa
dipositada en el fons del matràs.

4.4. Preparació d’un inòcul de microalgues a escala de laboratori
A partir dels resultats obtinguts en els cribratges d’inòculs i materials, que han permès veure la
resposta de les mostres d’algues front aigües amb alt contingut de nitrats així com la formació de
biofilms sobre certs materials, s’ha generat un nou inòcul amb l’objectiu de produir biomassa en
major quantitats (Cultiu Mixt). Posteriorment, aquest nou cultiu s’utilitzarà per començar l’escalat
de l’inòcul de microalgues final amb el qual s’inocularà el fotobioreactor Life Spot a escala pilot.
S’han utilitzat les mostres d’esponges per proporcionar les comunitats de microalgues i s’ha
enriquit amb aigua Pou CASA i medi CM en diferents proporcions depenent del cultiu testat.
Els matrassos inoculats amb les mostres d’esponges han agafat un color verd intens després de 7
dies d’incubació (Figura 4-4, B). El matràs enriquit amb aigua de Pou CASA (Matràs 2), ha adquirit
una tonalitat verda més fosca. Aquest color ens indica un bon creixement de les microalgues
comparat amb el matràs enriquit només amb medi CM. El que sí s’observa és que ambdós cultius
presenten creixement.
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Aquests resultats ens confirmen una bona base amb la qual començar a escalar l’inòcul (Cultiu
Mixt) amb el qual s’acabarà inoculant el futur fotobioreactor Life Spot. Posteriorment tots els
nous cultius originats durant l’escalat s’enriquiran amb Aigua de Pou CASA juntament amb el medi
de cultiu CM.

Figura 4-4. (A) Matrassos 1 i 2 dins la capsa de poliestirè el mateix dia de la seva inoculació. El to ataronjat de la imatge
ve donat per la lluminària dins la caixa. (B) Matrassos 1 i 2, una setmana després de la inoculació. La
fotografia s’ha pres dins una campana de flux. Nota: Matràs 1, etiqueta groga (Medi CM); Nota: Matràs 2,
etiqueta taronja (Medi CM + Aigua de Pou CASA)

Un anàlisis visual ha estat l’únic procediment que s’ha pogut dur a terme per tal d’analitzar el
creixement del cultiu a causa de les condicions i falta de temps provocat per la situació de
quarantena per la COVID-19.
A continuació es van analitzar mitjançant microscòpia els tipus de microalgues presents en el
cultiu del Matràs 2. Basant-nos en la morfologia, s’han identificat dos gèneres d’algues diferents
(Figura 4-5). Les cèl·lules solitàries amb forma el·lipsoïdal i de tonalitat verd clar apunten a ser
Oocystis, un gènere planctònic d’alga verda unicel·lular de la família Oocystaceae (Stoyneva et al.,
2007). D’altra banda, les cèl·lules allargades que estan agrupades entre elles en bateria
corresponen al gènere d’algues verdes Scenedesmus. La principal característica que s’ha tingut en
compte per poder classificar-les ha estat la morfologia de les cèl·lules i l’associació en petites
colònies d’aquest gènere en concret (Barr, 1978).
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Figura 4-5.

Captura d’una fotografia d’una mostra del cultiu de microalgues (Matràs 1.1) presa amb un mòbil.
Observada amb un microscopi Leica DM IL Inverted Phase Contrast Microscope Type 090-135.001 a 40
augments. Estan assenyalats dos gèneres d’algues, Oocystis i Scenedesmus.

Els resultats obtinguts per microscòpia concorden amb els cultius purs aïllats des de l’IRTA de Sant
Carles de la Ràpita. Cal destacar que no s’ha trobat cap presència de Sellaphora en l’anàlisi per
microscòpia.
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4.5. Quantificació de la població total bacteriana, fúngica i bacteriana
desnitrificant per qPCR
L’objectiu d’aquesta anàlisi ha estat fer una primera aproximació de les poblacions microbianes
present en les mostres amb les quals s’han preparat l’inòcul final (Cultiu Mixt) abans de dur a
terme la seqüenciació massiva. Utilitzant el mètode de PCR quantitativa en temps real (qPCR) s’ha
pogut quantificar el total de la població bacteriana existent analitzant la regió V3 16S rRNA. S’ha
escollit aquesta regió a causa de la seva omnipresència en els tres dominis Bacteria, Archaea i
Eukaryota. En el cas del domini Bacteria, correspon a la regió hypervariable V3, en concret tan sols
200 parell de bases. A més, el gen 16S rRNA proporciona informació filogenètica molt valuosa
gràcies a la fàcil comparació amb col·leccions de bases de dades ja existents.
També s’ha quantificat les poblacions bacterianes desnitrificants amb el gen nosZ (clade I) el qual
fa referència a la unitat catalítica òxid nitrós reductasa. Finalment, s’ha quantificat el nombre de
fragments d’ITS1 rRNA per tal d’establir la població fúngica total de les mostres. Les mostres
quantificades estan enumerades en la Taula 3-7 (Apartat 3.3. Taules Resum).
La mostra de pèl·lets de wetland ha servit de control pel que fa a nivells de poblacions bacterianes
desnitrificants. És ben sabut l’alt potencial desnitrificant present en aquests pèl·lets els quals
provenen d’aiguamolls dissenyats per eliminar principalment nitrats d’aigües residuals urbanes.
Els pèl·lets alliberen la DQO (Demanda Química d’Oxigen) necessària per a potenciar la
desnitrificació heterotròfica en ambients oligotròfics, pobres en matèria orgànica (Pelissari et al.,
2018).
Els resultats quantitatius obtinguts per qPCR il·lustrats a la Figura 4-6 mostren una alta població
tan bacteriana com fúngica en les mostres d’esponges, filtre de suro i pèl·lets de fusta (wetlands).
En el cas de la població fúngica, s’han trobat valors de fins a 103-104 i 108 còpies ITS rRNA · mL-1 de
mostra en els cultius d’algues aïllades i de les esponges respectivament.
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Figura 4-6. Resultats de la quantificació gènica de la població total. Població bacteriana total (16S rRNA); Població
fúngica total (ITS rRNA); Població bacteriana desnitrificant (nosZ1). Nota: Inòcul esponges (M1); Filtre de
suro (M2); Pèl·lets wetlands (M6); Cultiu pur Scenedesmus (B2); Cultiu pur Oocystis (B12); Cultiu pur
Sellaphora (B23). La mostra de pèl·lets de wetland ha fet de control pel que fa a nivells nosZ.

Si ens centrem en la quantificació de la regió 16S rRNA i nosZ, podem observar que els inòculs
provinents del CSIC estan molt enriquits amb una població bacteriana total d’aproximadament 109
còpies 16S rRNA · mL-1 de mostra. Pel que fa a la comparació de les poblacions bacterianes totals
(16S rRNA) en vers les bactèries desnitrificants (nosZ), els resultats obtinguts són molt positius, ja
que tenim valors poblacionals similars en les mostres del CSIC i en les del wetland, arribant a
superar per un ordre de magnitud en el cas de les mostres M1 a les del wetland respecte a
població desnitrificant. Aquest fet ens indica un alt potencial desnitrificant en les mostres
d’esponges que s’han emprat per generar el Cultiu Mixt.
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Figura 4-7. Comparació - Proporció: % de població fúngica vers la població bacteriana total i la població bacteriana
desnitrificant vs. la població bacteriana total. Nota: Inòcul esponges (M1); Filtre de suro (M2); Pèl·lets
wetlands (M6); Cultiu pur Scenedesmus (B2); Cultiu pur Oocystis (B12); Cultiu pur Sellaphora (B23).

Les aigües de pou de Perpinyà i Torre Marimon (Bassa Reg) presenten valors de poblacions
bacterianes totals de 106 còpies 16S rRNA · mL-1 de mostra, mentre que la mostra d’aigua de
Castelló presenta la població bacteriana més reduïda del conjunt de mostres tractades amb valors
de 102 còpies 16S rRNA · mL-1 de mostra. S’ha detectat població desnitrificant en totes les
mostres exceptuant la Bassa Reg (possiblement degut a un error durant la quantificació o trobarnos per sota del límit de quantificació). L’aigua de Castelló és la que presenta el potencial
desnitrificant més elevat pel que fa al tant per cent. Si tenim en compte les còpies nosZ · mL-1 de
mostra, és en la que s’ha trobat menys presència de totes. Això ens informa que gran part de la
població bacteriana quantificada és desnitrificant. (Figura 4-7).
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4.6. Caracterització de les comunitats bacterianes, fúngiques i d’algues
mitjançant seqüenciació massiva.
Amb la intenció d’estudiar en detall la diversitat de les poblacions bacterianes, fúngiques i
d’algues en les mostres tractades, s’ha realitzat una seqüenciació massiva (NGS). Els extractes de
DNA obtinguts de les mostres mare s’han enviat al Molecular Research MR DNA Laboratory
(Shallowater, TX, USA) des d’on, utilitzant la plataforma MiSeq Illumina, s’han seqüenciat llibreries
massives formades per amplicons dels gens 16S rRNA, ITS2 rRNA i 18S rRNA corresponents a les
comunitats bacterians, fúngiques i d’algues. Les mostres enviades per seqüenciar estan
enumerades en la Taula 3-7 (Apartat 3.3. Taules Resum). S’han pogut enviar quasi totes les
mostres obtingudes a llarg del treball, gràcies això s’ha pogut obtenir una visió molt
representativa, tant de les mostres mare amb les quals s’ha obtingut l’ inòcul final com la del propi
inòcul.

4.6.1.

Estructura poblacional de la comunitat bacteriana

Amb l’estudi de les poblacions del domini Bacteria (llibreries de 16S rRNA), s’han obtingut 232645
lectures classificades en 883 Unitats Taxonòmiques Operatives (OTUs) diferents. El terme OTU
s’utilitza quan entre dues seqüències de nucleòtids la similitud és major o igual al 97,5%. A
continuació, són agrupades en una OTU i conseqüentment assignades a un mateix nivell
taxonòmic.
Els resultats obtinguts amb la plataforma MiSeq Illumina demostren l’esperable similitud de les
comunitats microbianes entre les mostres preses en triplicat i demostren una gran semblança
entre l’aigua de Pou Casa i el Cultiu Mixt respecte la resta (aquest últim enriquit amb aigua de Pou
CASA i l’inòcul de les esponges). Els valors de la beta-diversitat representada a la Figura 4-8
reforcen aquests resultats. La beta-diversitat correspon a la tassa de canvi en famílies bacterianes
de dues mostres diferents. S’utilitza per representar la composició de les mostres i la seva
heterogeneïtat. Conseqüentment, que les mostres de Pou CASA i Cultiu Mixt estiguin
representades tant pròximes, assenyala la seva semblança respecte a comunitats bacterianes.
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Figura 4-8.

Representació gràfica de l’índex de Bray-Curtis (beta-diversitat) a nivell de famílies bacterianes. Nota:
Inoculum CSIC, Cork filtre i Mix culture TM corresponen a les mostres d’esponges, filtre de suro i Cultiu
Mixt respectivament.

Els resultats també s’han representar en un Mapa de calor (Figura 4-9) el qual ens mostra els
clústers entre mostres i en aquest cas la filogènia classificada a nivell de Classe. Cal destacar l’alta
prevalença de les classes Alphaproteobacteria, Betaproteobacteria i Gammaproteobacteria en les
mostres d’Aigua de Pou CASA i el Cultiu Mixt. Per altra banda, les Deltaproteobacteria dominen el
filtre de suro. La similitud pel que fa a poblacions bacterianes en ambdues mostres segueix sent
patent i de gran importància.
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Figura 4-9. Mapa de calor en el qual es representa la rellevància de les classes bacterianes existents en cada mostra i la
similitud entre mostres. Degut a la manca de resultats significatius, les mostres dels cultius purs, s’han
exclòs de la següent representació. L’escala de color(vermell-blau), indica la prevalença de cada classe.
Nota color mostres: Triplicat filtre de suro (rosa), Triplicat inòcul esponges i Cultiu Mixt (verd), Aigua Pou
REG, CASA i Perpinyà (blau).

L’alfa-diversitat és la biodiversitat intrínseca de cada mostra en concret i es mesura amb el
número total de famílies bacterianes (en aquest cas). L’alfa-diversitat de les mostres de suro
(Figura 4-10) amb valors d’índex de Chao1 de 400-500, remarquen l’alta diversitat present en
aquests cultius. Les mostres d’esponges, el Cultiu Mixt i les quatre aigües tenen valors d’alfadiversitat força baixos (50-150). Un cop enriquit amb aigua de Pou CASA, el Cultiu Mixt (procedent
de les esponges) ha patit una davallada de la diversitat bacteriana, arribant a valors més propers
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als de les aigües (Pou REG i Perpinyà). Això pot haver-se propiciat per l’adaptació bacteriana a les
noves condicions del cultiu, extremes pel que fa a nivells de nitrats.

Figura 4-10. Representació gràfica del Índex de Chao1 (alfa-diversitat) respecte les OTUS bacterianes normalitzades.
Nota: Inoculum CSIC, Cork filtre i Mix culture TM corresponen a les mostres d’esponges, filtre de suro i
Cultiu Mixt respectivament.

A continuació, s’aprofundeix en l’anàlisi de les comunitats bacterianes de les mostres tractades
obtinguts per NGS (Figura 4-11).
El fílum Proteobacteria (No especificat en la Figura 4-11, però sí les seves tres classes més
representatives), domina àmpliament en gran part de les mostres analitzades. Trobem una
població de fins al 72% en les esponges i una representació entre el 54% i 63% al filtre de suro. En
les tres aigües mostrejades el fílum en qüestió arriba a tenir una presència del 90-99%. En el Cultiu
Mixt, escalat al laboratori i obtingut a partir de l’inòcul d’esponges i aigua de Pou CASA, la
presència del fílum Proteobacteria disminueix fins al 16% del total. Per contra, el fílum
Bacteroidetes amb valors poblacionals del 6% a les mostres d’esponges, quan s’ha enriquit al
laboratori incrementa fins al 70%. Dins del fílum Bacteroidetes podem destacar la classe
Cytophagia amb una representació del 42%.
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Figura 4-11. Resultats de seqüenciació massiva de la determinació de la comunitat bacteriana a nivell de família. Les
famílies s’han agrupat en el fílum i les classes més representatives. Nota: Les famílies agrupades en claus
corresponen a tres classes bacterianes, Alfaproteobacteria, Gammaproteobacteria i Betaproteobacteria i a
un fílum bacterià, Bacteroidetes. Els resultats s’han presentat amb la classificació RDP amb un llindar de
similitud (bootstrap) >80% ; les famílies inferiors al 80% són representades com “unclassified”. Totes
aquelles famílies que presentaven valors de representació inferior al 2% han estat classificades com
“others”. Nota: Alga culture B2 i Alga culture B12, corresponen als cultius purs de Scenedesmus i Oocystis
respectivament. Inoculum CSIC, Cork filtre i Mix culture TM corresponen a les mostres d’esponges, filtre
de suro i Cultiu Mixt respectivament.

Pel que fa al fílum Proteobacteria, trobem la presència de 4 classes diferents en les mostres
d’esponges i el filtre de suro. Les classes Alfaproteobacteria i Gammaproteobacteria les trobem
representades al 32% i 36% respectivament, juntament amb les Betaproteobacteria (2-9%) i
Deltaproteobacteria (1,5 – 4,5%).
Aprofundint en l’evolució de les poblacions al Cultiu Mixt, les Gammaproteobacteria passen a ser
molt minoritàries arribant al 0,11% i les Alfaproteobacteria disminueixen fins al 14%. Pel que fa a
les Betaproteobacteria, que representaven el 2% a les esponges i entre el 8% i 12% al filtre de
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suro, al Cultiu Mixt passen a tenir una representació de l’1%. Les Deltaproteobacteria, que
constituïen a les esponges i al filtre l’1% i 4% respectivament, deixen de ser representatives.
Trobem poblacions bacterianes força establertes a les mostres d’esponges i del filtre de suro que
deixen d’estar presents al Cultiu Mixt i als cultius aïllats d’algues. Les mostres procedents de les
esponges i filtre de suro del reactor del CSIC presenten diverses famílies força rellevants com per
exemple, Bradyrhizobiaceae (11-7%), Rhodanobacteraceae (11-1%) i Xanthomonadaceae (4-2%),
que en el Cultiu Mixt deixen de tenir representació. Tal descens de la població es veu fomentat
per la predisposició que tenen aquestes tres famílies Particle-Associated Bacteria (PAB) a produir
biofilms (Yang et al., 2017). El medi en que es troba el Cultiu Mixt frena aquest comportament i
conseqüentment en limita la seva supervivència causant un decreixement dramàtic de la
població.
Cal destacar un grup bastant important de poblacions bacterianes que conviuen amb les
microalgues. Hi ha constància de la seva bona associació amb tals cultius, en concret amb els de
Scenedesmus (Krohn-Molt et al., 2017). Les famílies Sphingomonadaceae, Comamonadaceae i
Caulobacteraceae constitueixen cadascuna un 2% en les mostres d’esponges i en el cas de les
Comamonadaceae un 20% a l’aigua de Pou CASA (aigua amb la qual s’ha enriquit originalment el
Cultiu Mixt). Les poblacions de les tres famílies en qüestió s’han mantingut en el Cultiu Mixt amb
valors que varien entre l’1% i 2%.
La família que més destaca és la Cytophagaceae, a causa del seu alt enriquiment al Cultiu Mixt
amb un 42% del total de la població bacteriana. La falta de presència d’aquesta família en la resta
de mostres analitzades fa pensar d’un comportament oportunista, possiblement propiciada
durant l’escalat del Cultiu Mixt. No es descarta la possibilitat de la seva presència en algun dels
materials utilitzats en el muntatge del cultiu de microalgues.
Una gran quantitat d’organismes de la família Cytophagaceae són heteròtrofs i estan adaptats a
digerir macromolècules (polisacàrids i/o proteïnes), aquesta característica obra la porta a la
possibilitat que hagin estat alimentant-se de les restes de microalgues (Rosenberg et al., 2014).
Unes condicions ambientals favorables juntament amb una gran quantitat de macromolècules de
fàcil accés poden ser les causes del seu domini enfront de la resta de famílies.
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4.6.2.

Estructura poblacional de la comunitat d’algues

En la Figura 4-12 tenim representada la comunitat d’algues de les mostres analitzades per
seqüenciació massiva a nivell de gènere. Trobem una població de microalgues estable. Podem
destacar que no s’ha pogut detectar la presència d’algues en les 4 mostres d’aigües de pou. En la
resta de mostres, el domini del gènere Scenedesmus s’estén àmpliament amb valors del 79-88% a
les mostres d’esponges i amb el 75-78% de la població al filtre de suro. El gènere Scenedesmus
destaca per la seva àmplia presència en aigua dolça i presentar nivells d’adaptabilitat
prometedores (Arumugam et al., 2013).

Figura 4-12.

Resultats de seqüenciació massiva de la determinació de la comunitat d’algues a nivell de gènere. Els
resultats s’han presentat amb la classificació Greengens. Les quatre mostres d’aigües s’han omès en la
representació gràfica degut a la seva falta de resultats. Totes aquells gèneres que presentaven valors de
representació inferior al 0,5% han estat classificades com “others”. Nota: Alga culture B2 i Alga culture
B12, corresponen als cultius purs de Scenedesmus i Oocystis, respectivament. Inoculum CSIC, Cork filtre i
Mix culture TM corresponen a les mostres d’esponges, filtre de suro i Cultiu Mixt respectivament.

El fet més remarcable és el shift o canvi poblacional que s’ha produït en el Cultiu Mixt (fet a partir
d’inòcul d’esponges i aigua de Pou CASA), aquest fenomen es veu plasmat en la Figura 4-13. El
gènere Scenedesmus, que destaca per la seva alta presència poblacional en la resta de mostres
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disminueix fins al 6%. El gènere Kalenjinia passa a ser la població predominant amb valors del 65%
de la població total. Cal destacar que aquest gènere està present en les esponges i al filtre de suro
en un 1% en els dos casos. El gènere Micractinium demostra un comportament similar i passa del
0,2% a les mostres d’esponges i el filtre de suro al 12% de representació al Cultiu Mixt. El gènere
Chlorella es manté en tots els cultius de forma similar amb valors propers al 15%.

Figura 4-13. Representació gràfica de Core Microbiome. Fa referència al conjunt de tàxons que es detecten en una
fracció elevada de la població per sobre d’un llindar d’abundància determinat (1%). L’escala de
color(vermell-blau), indica la prevalença.

El canvi poblacional d’algues que s’observa a la mostra del Cultiu Mixt podria haver estat propiciat
per la pressió selectiva de diversos factors. Per una banda, l’addició d’aigua amb alts valors de
nitrats (Aigua Pou CASA) pot haver afectat la comunitat de Scenedesmus reduint-la dràsticament i
afavorint l’enriquiment del gènere Kalenjinia. Segons la bibliografia, aquest gènere és capaç de
viure en ambients rics en nitrats, fet que hauria permès una millor adaptació front a les noves
condicions ambientals del Cultiu Mixt generat (Budhi Venkatesan & Rajarathinam, 2019).
La mateixa biomassa present en els cultius mare procedents dels bioreactors d’IDAEA (població
bacteriana) poden haver reforçat aquest canvi poblacional juntament amb les noves condicions
presents al laboratori i els alts valors de contaminants trobats en l’aigua de Pou CASA. Una
reducció de la diversitat bacteriana causada per la presència d’antibiòtics en l’aigua utilitzada per
enriquir el cultiu pot ser un altre factor a tenir en compte.
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Aquesta reducció de la població microbiana podria ser deguda a la presència d’Enrofloxacin i
Sulfametazina (Antibiòtics), ja que estudis precedents de les aigües de Torre Marimon fets des
d’IDAEA han trobat quantitats significatives d’aquests dos compostos. Finalment, les algues
presents en les esponges disposen d’una àmplia superfície específica en la qual formar biofilm,
passar a créixer en un medi amb una baixa superfície pot haver causat aquest canvi significatiu en
les poblacions.
Comparant els resultats de les anàlisis mitjançant NGS i els obtinguts mitjançant microscòpia
presentats anteriorment (apartat 4.4.), podem dir que els organismes observats els quals es
pensava que pertanyien als gèneres Scenedesmus i Oocystis podrien només correspondre al
gènere Scenedesmus, ja que els resultats obtinguts per seqüenciació massiva classifiquen la
totalitat de les microalgues presents en els cultius com Scenedesmus. El fet de que no s’hagi
detectat la presència del gènere Oocystis pot indicar que els organismes visualitzats (classificats
com a Oocystis) no pertanyen a aquest gènere realment o bé que la seva presència és tan ínfima
que han estat classificats com others. Els resultats obtinguts per NGS de les mostres d’algues
pures (aïllades des de l’IRTA de Sant Carles de la Ràpita) també han estat classificades com a
Scenedesmus en la seva totalitat. Aquest fet reforça les conclusions presentades anteriorment.

4.6.3.

Estructura poblacional de la comunitat fúngica

Un cop analitzats els resultats provinents de la seqüenciació de la llibreria massiva de l’amplicó del
gen ITS2, no s’ha detectat presència fúngica en quatre mostres ( triplicat d’esponges i Cultiu Mixt).
Com es pot observar a la Figura 4-14, en les mostres en qüestió, la totalitat de les OTUS tractades
s’han classificat com “unclassified”, és a dir, quan s’han comparat les seqüencies de nucleòtids
entre les dues bases de dades i la similitud ha estat inferior al 80% els resultats s’han descartat
degut a la falta d’especificitat. No es fiable classificar la OTU en qüestió en cap nivell taxonòmic.
Observant amb més atenció els resultats obtinguts en la seqüenciació massiva, un cop fet el
BLAST entre Greengen i RDP (Comparació de les seqüencies obtinguts per NGS amb la base de
dades Greengen utilitzant el programari Ribosomal Database Project (RDP)) un gran número
d’OTUs han estat classificades en el subregne Viridiplantae (algues verdes). Per consegüent, a
l’hora de classificar les lectures pel que fa a poblacions fúngiques, totes aquelles OTUs que
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corresponien al subregne Viridiplantae (algues) han estat agrupades manualment com a
“unclassified” per tal de facilitar la classificació de les comunitats fúngiques.

Figura 4-14. Resultats de seqüenciació massiva de la determinació de la comunitat fúngica a nivell d’espècie. Les dues
mostres de cultius d’algues purs s’han omès en la representació gràfica degut a la seva falta de resultats.
Els resultats s’han presentat amb la classificació RDP amb un bootstrap >80% ; les espècies inferiors al 80%
són representades com “unclassified”. Totes aquelles espècies que presentaven valors de representació
inferior al 0,5% han estat classificades com “others”. Inoculum CSIC, Cork filtre i Mix culture TM
corresponen a les mostres d’esponges, filtre de suro i Cultiu Mixt respectivament.

Que s’hagin obtingut resultats corresponent a algues quan s’estava intentant classificar
poblacions de fongs, porta a la possibilitat que la regió ITS2 (en concrets les regions
complementàries als encebadors ITS3-F i ITS4-R) es trobi en el genoma dels fongs i alhora, al de
les algues. Seria una explicació raonable dels resultats obtinguts en les mostres amb una alta
presència d’algues. En estudis anteriors, s’han classificat comunitats d’algues a escala de gènere i
espècie utilitzant la regió ITS1 i ITS2 (Sussmann et al., 1999). Comparant els resultats de l’anàlisi
per NGS amb els obtinguts per qPCR (apartat 4.5.), en el cas de la població fúngica dels inòculs de
les esponges i els cultius d’algues, no podem afirmar que els encebadors utilitzats en la
quantificació per qPCR siguin específics per a la població fúngica present. Per NGS no s’ha pogut
determinar cap afiliació taxonòmica per a fongs en les mostres tractades i en la quantificació per
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qPCR sí que s’ha trobat presència fúngica en les mateixes mostres. Aquests resultats
contradictoris hauran de ser comprovats en futures accions.
Per quantificar la regió ITS1 rRNA per qPCR, s’han utilitzat els encebadors ITS5-F i ITS2-R i per dur a
terme la seqüenciació massiva de la regió ITS2, els encebadors ITS3-F i ITS4-R. Aquest fet no fa
més que incrementar la possibilitat que els valors obtinguts de la quantificació de la regió ITS1
corresponguin a fongs i algues al mateix temps, igual que amb els resultats procedents de NGS.
S’ha decidit tenir en compte els resultats de seqüenciació enfront dels resultats obtinguts per
qPCR gràcies a la seva major especificitat.
No podem analitzar els resultats del triplicat d’esponges i el Cultiu Mixt en el cas dels fongs, degut
a la falta d’especificitat dels encebadors utilitzats, però sí que podem parlar del que s’ha trobat en
la resta de mostres classificades taxonòmicament amb èxit. En la Figura 4-14 destaca l’alta
diversitat de la població fúngica en els triplicats del filtre de suro. El material del qual està format
el filtre, juntament amb valors elevats de DQO proporcionen les condicions ideals perquè hi hagi
una elevada diversitat quant a espècies de fongs. S’ha trobat la presència d’Humicola nigrescens
amb valors mitjans del 30% en el filtre de suro, una espècie de fong d’alt interès biotecnològic ja
que produeix fitasa, un enzim que catalitza la hidròlisi de l’àcid fític i s’allibera com a forma
utilitzable de fòsfor inorgànic (Bala et al., 2014). La presència d’aquest compost pot proporcionar
una base de fòsfor inorgànic disponible per les microalgues i conseqüentment un augment en el
seu creixement.
En les mostres d’aigües de pou trobem una presència dominant d’espècies de fongs no
classificades i de poblacions fúngiques característiques de mostres de sòls.
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Conclusions
Degut a les condicions provocades per la pandèmia de la COVID-19, aquest treball s’ha dut a
terme sota condicions excepcionals i no s’han pogut completar tots els objectius. Així doncs, les
principals conclusions del present treball són les següents:
- La caracterització fisicoquímica feta de les aigües demostra l’alta contaminació per nitrats
present en les mostres Pou REG i Pou CASA.
- En els assajos de producció de biomassa, tot i el bon creixement de les microalgues, no s’ha
detectat una reducció significativa dels nivells de nitrat en cap dels inòculs produïts.
- El PVC transparent de 150 µm ha resultat ser el material més adient pel que fa a producció de
biofilm pels cultius de microalgues.
- S’ha generat i escalat amb èxit el Cultiu Mixt. A través de la caracterització per microscòpia s’ha
detectat la presència dels gèneres de microalgues Scenedesmus i Oocystis.
- La caracterització de les comunitats fúngiques (ITS1 rRNA) utilitzant la tècnica qPCR no ha estat
positiva a causa de la baixa especificitat dels encebadors utilitzats. Sí que s’ha pogut quantificar
amb èxit la població total bacteriana (16S rRNA) i desnitrificant (gen nosZ).
- La seqüenciació massiva (NGS) es reforça com la tècnica més eficient per caracteritzar la
microbiota present en una gran varietat de mostres tot i el seu alt cost econòmic. Utilitzant
aquesta tècnica hem observat que un cop obtingut el Cultiu Mixt, el gènere de microalgues
predominant ha passat a ser Kalenjinia (65%) i el fílum bacterià Bacteroidetes (70%).
Els resultats obtinguts en el present treball han establert els coneixements necessaris per a la
futura inoculació del Cultiu Mixt (inòcul de microalgues) i el seu manteniment al llarg de l’escalat
final del fotobioreactor a escala pilot (procés que com ja s’ha comentat no s’ha pogut dur a terme
degut a la COVID-19).
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