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Resum 

La indústria agroalimentària genera una gran quantitat de residus orgànics anualment, la major part dels quals 
es desaprofiten. D’una petita part se’n fa melmelades, compostatge o es transformat en energia. La comunitat 
científica però, és conscient del gran potencial de valorització, degut el seu alt contingut en polifenols. Per això 
s’està investigant per determinar els millors mètodes per a la seva extracció, separació i purificació. 

En aquest treball, inicialment es va fer una revisió de l’estat de l’art en el tractament de residus de fruites i 
verdures, el seu contingut de polifenols i les tècniques d’extracció (convencionals i avançades). Així com de la 
separació i concentració de polifenols amb membranes de microfiltració (MF), ultrafiltració (UF), nanofiltració 
(NF) i osmosi inversa (OI), l’adsorció amb resines i la separació per cromatografia de columna. Finalment es van 
analitzar processos integrant diferents mètodes de separació i purificació. 

Experimentalment, es va optimitzar l’extracció per maceració de polifenols a partir de residus d’espinacs i de 
pell de taronja. Els paràmetres que es van tenir en compte van ser la temperatura (25/50/70/90 ºC), el temps 
d’extracció (5/15/30 min), la relació sòlid:líquid (1:10/1:30/1:50/1:100/1:200 g:ml) i el pH (3/6/10). Els resultats 
es van comparar amb els obtinguts mitjançant l’extracció per UAE (ultrasound-assisted extraction). Valorant la 
massa de polifenols obtinguda i el cost del procés, les condicions òptimes determinades pels espinacs van ser 
extracció per maceració a 50 ºC durant 5 minuts amb una relació sòlid-líquid de 1:50 i a pH 6 (sense ajustar). 
L’extracte va ser analitzat i es va determinar que era ric en flavonoides, un tipus de polifenols. Per a les peles 
de taronja la tècnica amb millors resultats va ser maceració també, a 70 ºC durant 15 minuts amb una relació 
de 1:100 i pH 6.  

Per cada un dels extractes obtinguts (a partir d’espinacs i taronja), rics en flavonoides, es va plantejar un procés 
integrat amb membranes i resines per a la purificació dels polifenols. Per una banda, es va proposar un tren de 
processos de membrana i adsorció/desorció per purificar l’extracte d’espinacs. En aquest cas, s’utilitzaria, en 
primer lloc, una membrana d‘UF, per separar els polifenols dels sòlids en suspensió. Després el permeat es 
sotmetria a NF per concentrar el polifenols i finalment els dos corrents provinents de la NF es purificarien amb 
una resina XAD16HP per adsorció/desorció. Per l’altra banda, es va proposar dos trens per l’extracte de taronja. 
Els dos consistien en dos processos de membrana (UF i NF), per separar els sòlids en suspensió i concentrar els 
polifenols. Però els polifenols es van purificar en un cas amb una membrana de OI i en l’altre amb la resina 
XAD16 per adsorció/desorció.  
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Resumen 

La industria agroalimentaria genera una gran cantidad de residuos orgánicos anualmente, la mayor parte de los 
cuales es desaprovechada. De una pequeña parte se hace mermeladas, compostaje o se transforma en energía. 
La comunidad científica, pero, es consciente del gran potencial de valorización, debido a su alto contenido en 
polifenoles. Por eso se esta investigando para determinar los mejores métodos para su extracción, separación 
y purificación. 

En este proyecto, inicialmente se hizo una revisión del estado del arte en el tratamiento de residuos de frutas 
y verduras, su contenido de polifenoles y las técnicas de extracción (convencionales y avanzadas). Así como de 
la separación y concentración de polifenoles con membranas de microfiltración (MF), ultrafiltración (UF), 
nanofiltración (NF) y osmosis inversa (OI), la adsorción con resinas y la separación por cromatografía de 
columna. Finalmente se analizaron procesos integrando diferentes métodos de separación y purificación. 

Experimentalmente, se optimizó la extracción por maceración de polifenoles a partir de residuos de espinacas 
y de piel de naranja. Los parámetros que se tuvieron en cuenta fueron la temperatura (25/50/70/90 ºC), el 
tiempo de extracción (5/15/30 min), la relación sólido:líquido (1:10/1:30/1:50/1:100/1:200 g:ml) y el pH 
(3/6/10). Los resultados se compararon con los obtenidos mediante la extracción por UAE (ultrasound-assisted 
extraction). Valorando la masa de polifenoles obtenida y el coste del proceso, las condiciones óptimas 
determinadas para las espinacas fueron extracción por maceración a 50 ºC durante 5 minutos con una relación 
sólido:líquido de 1:50 y a pH 6 (sin ajustar). El extracto fue analizado y se determino que era rico en flavonoides, 
un tipo de polifenoles. Para las pelas de naranja la técnica con mejores resultados fue maceración también, a 
70 ºC durante 15 minutos con una relación de 1:100 y pH 6.  

Para cada uno de los extractos obtenidos (a partir de espinacas y naranja), ricos en flavonoides, se planteó un 
proceso integrado con membranas y resinas para la purificación de los polifenoles. Por una parte, se propuso 
un tren de procesos de membrana y adsorción/desorción para purificar el extracto de espinacas. En este caso, 
se utilizaría, en primer lugar, una membrana de UF, para separar los polifenoles de los sólidos en suspensión. 
Después el permeado se sometería a NF para concentrar los polifenoles y finalmente las dos corrientes de la 
NF se purificarían con la resina XAD16HP por adsorción/desorción. Por otra parte, se propuso dos trenes para 
el extracto de naranja. Los dos consistían en dos procesos de membrana (UF y NF) para separar los sólidos en 
suspensión y concentrar los polifenoles. Però los polifenoles se purificaron en un caso con una membrana de 
OI y en el otro con la resina XAD16 por adsorción/desorción.  
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Abstract 

The agroindustry generates a large amount of organic residues every year, most of which are wasted. Some of 
them are turned into jam, composting or energy. Scientific community is aware of the potential valuation of 
them due to its high content of polyphenols. That is why it is being investigated to determine the best 
extraction, separation and purification methods.  

In this work, initially a bibliography revision was done about the residue’s treatment on fruits and vegetables, 
the polyphenols content and the extraction techniques (conventional and advanced). Also, about the 
separation and concentration of polyphenols with microfiltration (MF), ultrafiltration (UF), nanofiltration (NF) 
and reverse osmosis (RO) membrane, resin adsorption and column-chromatography separation. Finally, 
integrated processes with different methods of separation and purification were analyzed. 

Experimentally, polyphenol extraction by maceration from spinach and orange peel residues was optimized. 
The parameters which were taken in account were temperature (25/50/70/90 ºC), extraction time (5/15/30 
min), solid:liquid ratio (1:10/1:30/1:50/1:100/1:200 g:ml) and the pH (3/6/10). The results were compared to 
the ones got through the extraction by UAE (ultrasound-assisted extraction). Taking into account the mass of 
polyphenols obtained and the cost of the process, the optimum conditions for the spinach were maceration 
extraction at 50 ºC during 5 minutes with solid:liquid ratio of 1:50 and pH 6 (without adjusting). The analyzed 
extract was rich in flavonoids, a type of polyphenols. For the orange peel, the techniques presenting the best 
results were also maceration at 70 ºC during 15 minutes with a ratio of 1:100 and pH 6. 

A different integrated process with membranes and resins for the purification of polyphenols was planned for 
every extract (from spinach and from orange), rich in flavonoids. On the one hand, a membrane and 
adsorption/desorption process was proposed to purify the spinach extract. In this case, in the first place, a UF 
membrane would be used to separate the polyphenols from the suspended solids. Then, the permeate would 
be submitted to NF to concentrate the polyphenols and finally both streams would be purified with a XAD16HP 
resin by adsorption/desorption. On the other hand, two processes were proposed for the orange extract. Both 
started with two membrane processes (UF and NF) to separate the suspended solids and concentrate the 
polyphenols. But then, in one case the purification was made with a RO membrane and in the other case with 
a XAD16 resin by adsorption/desorption. 
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Glossari 

 

AG: Àcid Gàl·lic 
ARC: Agència de Residus Catalana 
CA: Àcid Clorogènic 
DO: Destil·lació Osmòtica 
EC: Extracció Convencional 
EC: Epicatequina 
HAE: Heat-Assisted Extraction, Extracció assistida per calor 
HPLC: High Pressure Liquid Cromatography, Cromatografia líquida d'alta pressió 
MAE: Microwave-Assisted Extraction, Extracció assistida per microones 
MF: Microfiltració 
MWCO: Molecular Weight Cut-Off, Pes de tall molecular 
NF: Nanofiltració 
OI: Osmosi Inversa 
PEEKWC: Polieteretercetona 
PES: Polietersulfona 
PSU: Polisulfona 
SFE: Supercritical Fluid Extraction, Extracció amb fluid supercrític 
SLE: Supported Liquid Extraction, Extracció suportada per liquid 
TMP: Transmembrane Pressure, Pressió transmembrana 
TSS: Total Suspended Solids, Sòlids en suspensió totals 
UAE: Ultrasound-Assisted Extraction, Extracció assistida per ultrasons 
UF: Ultrafiltració 
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1. Introducció 

Arran del volum de residus agroalimentaris que es produeixen anualment ha sorgit la necessitat de valoritzar-
los i per tant passar a una economia circular que es basa en allargar la vida útil dels productes traslladant-los a 
la fase inicial del sistema productiu altre vegada. Aquests residus, rics en polifenols i per tant antioxidants, són 
de gran interès per totes les seves possibles aplicacions (cosmètica, additius alimentaris i altres aplicacions en 
el sector farmacèutic).   

1.1. Objectius del treball 

Els objectius principals d’aquest treball són: 

o Optimitzar les condicions d’extracció d’antioxidants per les fulles d’espinacs i la pell de la taronja 
mitjançant la maceració amb aigua i comparar-ho amb la tècnica d’ultrasons (UAE per les seves sigles 
en anglès, ultrasound-assisted extraction) per la valorització d’aquests residus. 

o Determinar els processos més adequats (membranes, adsorció amb resines i/o  cromatografia de 
columna) per recuperar els polifenols que es troben en cada residu. 

Els objectius específics són: 

o Analitzar l’efecte dels diferents paràmetres (temperatura, temps d’extracció, relació sòlid:líquid i pH) 
en l’extracció de polifenols. 

o Proposar trens de tractament mitjançant la combinació de diferents processos per cada un dels residus. 

1.2. Abast del treball 

Aquest treball forma part del projecte “Recuperación de Recursos de Corrientes de Procesos Industriales 
Mediante Tecnologías Integradas de Membranas (R2MIT)”, finançat pel Ministeri d’Economia i Competitivitat.  

Es divideix en dues parts:  

A la primera part es determinen les condicions òptimes d’extracció amb la tècnica de maceració amb aigua 
tenint en compte diferents variables. S’estudia el temps d’agitació (5, 15 i 30 minuts) i la temperatura (25, 50, 
70, 90ºC). Un cop fixades aquestes variables es determina la relació sòlid:líquid (1:10, 1:30, 1:50, 1:100, 1:200) 
i finalment, la influencia del pH (3, 6 i 10). Els resultats es comparen amb els obtinguts anteriorment amb la 
tècnica d’extracció amb ultrasons. Queda fora de l’abast del treball la mida de les partícules, les extraccions 
successives i les velocitats de mescla durant l’extracció. 
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A la segona part es compara la separació i concentració de polifenols amb diferents membranes (MF, UF, NF i 
OI) i resines i es dissenya un procés integrat amb aquests. Aquesta part del treball es duu a terme a nivell 
bibliogràfic i es deixa plantejat per un posterior estudi experimental. Queden fora de l’abast del treball altres 
processos de membranes com l’electrodiàlisi o la diàlisis per difusió. 
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2. Estat de l’art 

Cada any es produeixen al món 1600 Mt de residus agroalimentaris, d’aquests més de 500 Mt són residus de 
fruites després del seu processament (Senit et al. 2019).  

Segons l’Agència de Residus Catalana (ARC) l’any 2018 a Catalunya el segon grup de residus industrials que va 
produir més tones va ser el de “Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca; 
residus de la preparació i elaboració d’aliments” amb aproximadament 750 kt, tal i com es pot veure a la Figura 
1. 

Figura 1. Residus industrials declarats per grup de residus a Catalunya l’any 2018 (Agència de Residus Catalana, 2018). 

A la Figura 1 hi consten tots els grups de residus industrials presents a Catalunya i el volum que residus que es 
van general l’any 2018. 

Els residus del processament d’aliments fa temps que són un tema a tractar. Segons l’Organització dels Aliments 
i l’Agricultura, un terç del menjar produït per al consum humà es desaprofita globalment. Aquesta quantitat 
correspon a 1,3 bilions de tones a l’any i inclou no només els residus de producció sinó el menjar desaprofitat. 
El menjar desaprofitat correspon a aquell que es perd, és descartat o degradat en les diferents etapes de la 
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cadena de producció, processament, distribució i consum dels aliments. Els residus alimentaris corresponen a 
residus orgànics que resulten del processament de les matèries primeres i es troben en estat líquid o sòlid. No 
obstant, aquests residus tenen un potencial de ser reutilitzats en la cadena alimentària. Per aquesta raó, cada 
vegada s’està utilitzant més el terme de “subproductes” per tal de recalcar que continuen contenint compostos 
funcionals que es poden recuperar per produir nous productes (Galanakis et al. 2012). 

Els últims anys la producció mundial de sucs de fruita està en creixement. L’Associació Europea de Sucs de Fruita 
va reportar el 2015 un consum de 38,5 bilions de litres de suc a la Unió Europea, sent la regió amb un consum 
més elevat, seguida d’Amèrica del Nord. Durant el processament industrial de les fruites, es produeixen grans 
quantitats de residus agroindustrials com les peles (representen el 50%), la polpa i les llavors. Aquests residus 
contenen nutrients i biomassa, els quals es poden convertir en subproductes molt valuosos. En particular, les 
peles tenen una concentració de compostos fenòlics molt alta i per tant tenen un potencial antioxidant més alt 
que la polpa de la fruita. Els alts costos del processament d’aquests residus ha portat als investigadors a explorar 
els possibles beneficis d’aquests residus i a minimitzar-ne l’impacte mediambiental que tenen. Fins el moment, 
tots aquests residus s’han utilitzat com a menjar d’animals o llençat com a residu orgànic i només una petita 
part s’utilitza per a bases de begudes o melmelades. No obstant, és moment de buscar noves solucions, ja que 
alguns compostos interessants a nivell de comercialització poden ser extrets de les peles dels cítrics i reutilitzats 
(com ara antioxidants, entre d’altres). Per això les fàbriques de sucs han de trobar la manera de maximitzar la 
valorització i l’explotació de manera sostenible d’aquests subproductes generats durant el procés de producció 
(Gómez-Mejía et al. 2019; Safdar et al. 2017). La valorització forma part de l’economia circular, la qual descriu 
un sistema econòmic basat en models de negoci que substitueixen el concepte de final de vida útil reduint, 
reutilitzant, reciclant i recuperant materials en la producció i distribució dels processos de consum. Aconseguir 
un desenvolupament sostenible amb qualitat mediambiental, prosperitat econòmica i igualtat social 
beneficiarà les generacions presents i futures (Kirchherr et al. 2017; European Comission, 2019). 

Així mateix, les verdures també generen una gran quantitat de residus agroindustrials. Aquests encara són fonts 
ignorades de fotoquímics d’alt valor que poden contribuir en els objectius de sostenibilitat. Les plantes i els seus 
productes sempre han tingut un paper important en la salut humana satisfent necessitats essencials des dels 
aliments fins a medicines (Alexandru et al. 2014). 

2.1. Antioxidants 

Un antioxidant és un compost químic que inhibeix o retarda l’oxidació d’altres molècules (grasses, olis, menjar, 
etc.). L’oxidació és una reacció química on els electrons o els hidrògens són transferits d’una molècula a una 
altra. Hi ha dos grups principals d’antioxidants: primaris i secundaris.  
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Els antioxidants primaris o fenòlics prevenen la formació de radicals lliures implicats en el procés d’auto-
oxidació. L’objectiu principal és transferir un protó als radicals lliures, els quals són compostos molt reactius 
(Bazinet et al. 2017). A la Figura 2 es pot veure el mecanisme de reacció dels antioxidants fenòlics. 

 

Figura 2. Mecanisme de reacció dels antioxidants fenòlics (Bazinet et al. 2017). 

Es poden diferenciar entre antioxidants fenòlics sintètics (Hidroxibutilanisol, Butil-hidroxitoluè, tert-
butilhidroquinona) que es troben sota sospita de ser potencialment cancerígens i tenir efectes tòxics i 
antioxidants fenòlics naturals (tocoferols, polifenols, pèptids i proteïnes) que són més segurs (Giacobbo et al. 
2017; Bazinet et al. 2017). 

Els antioxidants secundaris o sinèrgics posseeixen poca activitat antioxidant, però quan són combinats amb 
antioxidants fenòlics incrementen l’eficiència de la propietat antioxidant d’aquests. Els efectes sinèrgics són la 
regeneració dels antioxidants fenòlics, la prevenció a la descomposició dels peròxids que segueix a l’oxidació, 
la inactivació del catalitzador de metalls en les reaccions d’oxidació i l’eliminació o disminució de la concentració 
d’oxigen. Es poden dividir en agents quelants i agents d’eliminació d’oxigen (Bazinet et al. 2017). 

2.1.1. Polifenols 

Els polifenols són compostos antioxidants naturals que es troben a les plantes. Formen un grup amb més de 
10.000 compostos individuals i tots tenen una característica en comú, la presència d’almenys un grup fenòlic a 
la seva estructura. Són molècules amfipàtiques amb anells aromàtics hidrofòbics i grups fenòlics hidrofílics amb 
grups hidroxils. La majoria de polifenols es troben en el menjar, especialment a les fruites i les verdures, les 
quals tenen un rol vital en la salut dels humans. Estudis científics mostren una relació positiva entre el consum 
de fruites i verdures i la disminució de les malalties cardiovasculars, alguns càncers i altres malalties 
neurodegeneratives (Safdar et al. 2017; Bazinet et al. 2017;  Galanakis et al. 2012). 

Els polifenols poden classificar en diferents grups, en funció dels seus anells fenòlics i dels elements estructurals 
que uneixen aquests anells (Manach et al. 2004).  
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Les 4 classes típiques són (Cassano et al. 2017; Pandey et al. 2009): 

o Àcids fenòlics: Compostos polifenòlics, no-flavonoides, que es distingeixen segons si són derivats de 
l’àcid benzoic (estructura de C1-C6) o l’àcid cinàmic (estructura de C3-C6).  

o Flavonoides: Compostos de pes molecular baix que consisteixen en 2 anells aromàtics (A i B) enllaçats 
per 3 àtoms de carboni, que formen un heterocíclic oxigenat (anell C). És el grup més estudiat de 
polifenols. Segons el tipus d’heterocíclic es poden dividir en flavonols, flavones, isoflavones, flavanones i 
antocianidines. 

o Estibens: Contenen dos fenils connectats per un pont de metilè de dos carbonis. El més comú es el 
resveratrol, que es troba en els raïms.  

o Lignans: Compostos difenòlics que contenen una estructura de 2,3-dibenzilbutà. Es produeixen per una 
dimerització de dos residus d’àcid cinàmic.  

A la Figura 3 es poden veure les estructures de les 4 classes principals de polifenols. 

 

Figura 3. Principals grups de polifenols (Pandey et al. 2009). 
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A la Figura 4 es poden veure les estructures dels diferents tipus de flavonoides. 

 

Figura 4. Tipus de flavonoides en funció de la seva estructura (Pandey et al. 2009). 

En els últims anys ha crescut l’interès per recuperar els compostos fenòlics de fonts vegetals, per tal de utilitzar-
los com a ingredients de suplements alimentaris, matèria prima en cosmètica, additius naturals en productes 
alimentaris i altres aplicacions als sectors farmacèutic i nutricional (Gómez-Mejía et al. 2019; Kammerer et al. 
2010). 

2.2. Tècniques d’extracció de polifenols 

L’extracció és el primer pas i més important en l’obtenció del producte desitjat. És un procés de separació i 
recuperació de compostos. Converteix la matriu real en una mostra preparada per un procés d’anàlisi. 
Històricament hi ha hagut molts processos d’extracció diferents, els quals es poden dividir en tècniques 
convencionals i tècniques no convencionals o avançades (Belwal et al. 2018; Cassano et al. 2018). 

Les tècniques convencionals utilitzen volums més grans de dissolvent i tenen rendiments inferiors a les 
tècniques no convencionals. Per això ha augmentat la demanda de tècniques no convencionals amb millors 
rendiments a un cost més baix. També són considerades “tècniques verdes” ja que són més sostenibles (Belwal 
et al. 2018). Moltes d’aquestes tècniques però, presenten diferents inconvenients, com la degradació dels 
compostos per culpa de les altes temperatures o l’alta potència ultrasònica aplicada, temps d’extracció molt 



Valorització de residus agroalimentaris (fruites i verdures) per a la recuperació d’antioxidants mitjançant la integració de processos 
d’extracció i de membranes   

  15 

llargs i la perillositat per la salut. A més, els equips requerits i els processos tenen alts costos (Alfredo Cassano 
et al. 2017). 

Independentment del tipus d’extracció hi ha diferents paràmetres a tenir en compte, comuns en totes les 
tècniques per tal d’obtenir el màxim rendiment del procés. Aquests són la mescla de components (proporció 
de residu i dissolvent així com el dissolvent en si) i condicions d’operació com la temperatura, la pressió, número 
d’extraccions successives, temps d’extracció, etc (Alfredo Cassano et al. 2018).  

A la Figura 5 s’enumeren les tècniques convencionals.  

 

Figura 5. Tècniques d’extracció convencionals (Belwal et al. 2018). 

A continuació es descriu cada una de les tècniques mostrades a la Figura 5: 

o Maceració: Mostra barrejada amb el dissolvent. 
o Infusió: Mostra barrejada amb aigua freda o en ebullició. 
o Digestió: Mostra barrejada amb el dissolvent i macerada a baixa temperatura. 
o Decocció: Mostra barrejada amb aigua i en ebullició 
o Percolació: Mostra barrejada amb el dissolvent i extreta en un percolador. 
o Soxhlet:  Mostra barrejada amb el dissolvent i escalfada a l’aparell de Soxhlet durant un temps 

determinat. 
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A la Figura 6 hi apareixen les tècniques avançades. 

 

Figura 6. Tècniques d’extracció sòlid:líquid avançades (Belwal et al. 2018). 

A continuació es detallen les principals característiques i funcionament de les tècniques avançades d’extracció, 
mostrades a la Figura 6: 

o MAE: Extracció assistida per microones, Microwave-assisted extraction, en anglès. S’introdueix la mostra 
barrejada amb un dissolvent orgànic i s’escalfa mitjançant un microones, amb una conductància iònica i 
rotació dipolar. Utilitza l’efecte directe de l’energia de les microones per trencar les partícules de la 
mostra i que es dissolguin amb el dissolvent. Consumeix poc dissolvent i temps d’extracció baixos. Els 
compostos es degraden i s’oxiden. 

o SFE: Extracció amb fluids supercrítics, Supercritical fluid extraction, en anglès. És una tècnica sostenible, 
el fluid supercrític més comú és el CO2. Consumeix menys reactius orgànics tòxics en comparació amb 
altres mètodes, evita l’oxidació de la mostra en contacte amb l’aire. Només es pot aplicar a compostos 
fenòlics no polars.  

o UAE: Extracció assistida per ultrasons, Ultrasound-assited extraction, en anglès. Es tracta d’una extracció 
simple utilitzant un solvent orgànic i fent servir ones ultrasòniques per la formació de bombolles de 
cavitació. És fàcil d’operar, eficient i econòmica. No es pot utilitzar a nivell industrial. 

A part de les tres tècniques no convencionals mostrades a la Figura 6 també s’utilitzen: 

o SLE: Extracció sòlid-líquid, Supported líquid extraction, en anglès. És la tècnica més simple i utilitzada per 
extreure compostos fenòlics de plantes. Consisteix en l’extracció directe dels compostos a partir de la 
planta fresca, congelada o seca amb diferents dissolvents. Requereix d’una etapa posterior 
(cromatografia o extracció en fase sòlida) per eliminar aquest dissolvent. Té temps d’extracció llargs i 
baixa eficiència (Xu et al. 2017). 

o HAE: Extracció assistida per calor, Heat-assisted extraction, en anglès. Es sotmet la mostra a un bany 
d’aigua amb o sense agitació i se li aplica calor durant un temps determinat. 
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Wang et al. (2018) van obtenir un rendiment amb UAE 1,5 vegades superior a l’obtingut amb SLE amb residus 
de pela de taronja vermella. Per altra banda, la UAE, a poca potència, va mostrar una eficàcia més alta que la 
MAE en l’extracció d’hespiridina de residus de pela de mandarina (Nipornram et al. 2018).  

Moltes d’aquestes tècniques presenten diferents inconvenients, com la degradació dels compostos per culpa 
de les altes temperatures o l’alta potència ultrasònica aplicada, temps d’extracció molt llargs, volums molt grans 
de dissolvent o perillosos per la salut. A més, els equips requerits i els processos tenen alts costos (Alfredo 
Cassano et al. 2017) 

De totes les tècniques d’extracció explicades fins el moment, en aquest treball s’estudiarà la tècnica de 
maceració amb aigua ja que no utilitzava productes tòxics i té un baix cost. Els resultats seran comparats amb 
els obtinguts mitjançant UAE, tècnica que ha presentat rendiments elevats en diversos estudis.  

2.2.1. Maceració 

La maceració és una tècnica d’extracció que consisteix en posar el residu en un dissolvent líquid durant un cert 
temps per tal que els compostos s’extreguin en el dissolvent. Es pot escalfar i agitar el dissolvent per tal 
d’afavorir l’extracció.  

El dissolvent té un paper molt important per aconseguir la recuperació dels polifenols. Els més comuns són el 
metanol, l’etanol i la acetona, però tot i la seva eficiència, tenen un cost, toxicitat i problemes de seguretat alts. 
Per això la investigació s’ha d’enfocar en millorar l’eficiència de l’extracció amb aigua (Gómez-Mejía et al. 2019). 

Zhao et al. (2013) van optimitzar les condicions d’extracció sòlid:líquid dels fruits del Piracant xinès amb 
metodologia de superfície de resposta. Van avaluar el contingut total de polifenols i l’activitat antioxidant. 
Inicialment van seleccionar el dissolvent més adient (etanol/acetona/aigua/barreja) i la concentració adequada 
(0-100%). A continuació van dissenyar un conjunts d’experiments amb els rangs següents: concentració 
d’etanol en el dissolvent (60-80%), temperatura (20-60 ºC) i pH (2-4). Les millors condicions determinades van 
ser concentració d’etanol del 71%, temperatura d’extracció de 51 ºC i pH de 3,2 i es va aconseguir una 
recuperació del 81,7% dels polifenols. 

Ćujić et al. (2016) van investigar diferents variables per a l’extracció de polifenols per maceració a partir dels 
fruits de Aronia negre. Es van fixar certes condicions a partir de bibliografia com l’agitació a 170 rpm i la 
temperatura a 25 ºC. Primer es va estudiar la influència del temps d’extracció (15/30/60/90 min/2/2,5/5/10/18 
h) amb etanol al 50% com a dissolvent, una relació sòlid:líquid de 1:20 i una mida de partícula de 2 mm. Es va 
detectar que a partir de 90 minuts no influïa el temps d’extracció. A continuació es va estudiar el dissolvent (25 
ml d’aigua/etanol al 50/70/96%), relació sòlid:líquid (1:10/1:20/1:30) i mida de partícula (6/3/2/1/0,75 mm). 
Les condicions òptimes pel rendiment de contingut total de compostos fenòlics van ser etanol al 50% com a 
dissolvent, relació de 1:20 i mida de partícula de 0,75 mm. Es va obtenir 27,8 mg en àcid gàl·lic/g de residu. 
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Gómez-Mejía et al. (2019) van tenir en compte diferents factors per a l’extracció de polifenols a partir de residus 
de peles de cítrics. Primer van avaluar el tipus d’extracció (vòrtex/UAE/agitació magnètica) fixant la 
temperatura en 25 ºC, el temps en 15 minuts, el volum de dissolvent a 50 ml i el pes del residu a 0,3 g. Una 
vegada van optar per l’agitació magnètica van estudiar la resta de paràmetres: el dissolvent (etanol:aigua 
20:80/40:60 v/v), la temperatura (62/90 ºC) i el temps d’extracció (10/15 min). Les condicions òptimes 
obtingudes per les peles de taronja van ser per agitació magnètica a 2 rpm, temperatura 90 ºC durant 10 minuts 
i el dissolvent etanol:aigua (20:80 v/v) i es van obtenir 4,7 mg de rutina per cada gram de peles de taronja.  

Safdar et al. (2017) van comparar l’extracció per maceració i per UAE de polifenols de mandarina. Els 
paràmetres estudiats en la maceració van ser la relació residu:dissolvent (1:10/1:15/1:20), la temperatura 
(30/40 ºC), diferents dissolvents (etanol/metanol/acetona/etilacetat) i diferents concentracions de dissolvent 
(50/80/100%). L’extracció es va duu a terme en un bany en agitació, durant 20 hores. Les condicions amb les 
quals es va obtenir una major massa de polifenols va ser amb una relació residu:dissolvent 1:15, a 40ºC i 
metanol al 80% i es van obtenir 28,40 ± 0,33 mg AG/ g extracte. Per l’estudi de la UAE es va comparar la relació 
residu:dissolvent (1:10/1:15/1:20), temperatura (35/45/55 ºC), temps d’extracció (40/50/60/70 minuts), 
dissolvents (etanol/metanol) i diferents concentracions (50/80/100%). Els millors resultats es van obtenir amb 
una relació 1:20, 45ºC, 60 minuts i metanol al 80% i van ser de 32,48 ± 0,36 mg AG/g extracte. Comparant els 
millors resultats de les dos tècniques, la UAE va presentar major eficiència en l’obtenció de massa de polifenols 
totals obtinguda.  

2.2.2. UAE 

La UAE és una tècnica d’extracció no convencional que consisteix en barrejar el residu amb un dissolvent orgànic 
en un tub Falcon i posar-ho en un bany ultrasònic durant un temps i temperatura determinats. Les onades de 
so generen una ruptura de les parets de les cèl·lules, que van creant microporus per cavitació, fet que dona lloc 
a l’extracció dels compostos fenòlics de la mostra al dissolvent. La cavitació també millora la transferència de 
massa. L’eficiència depèn del temps, la temperatura i la potència de les ones ultrasòniques, així com del de les 
propietats del dissolvent (Xu et al. 2017; Ling et al. 2019; D.P. Xu et al. 2017; Safdar et al. 2017). 

Papoutsis et al. (2018) van investigar l’efecte de 4 paràmetres de la UAE per recuperar polifenols de restes de 
cítrics. Van tenir en compte la mida de les partícules del residu (1,4/2/2,8 mm), el temps d’extracció 
(10/20/30/40/50/60 min), la temperatura d’extracció (23/30/40/50 ºC) i la potència ultrasònica (150/200/250 
W), mentre que  van utilitzar aigua com a dissolvent. Una mida de partícula de 1,4 mm va donar lloc als màxims 
valors de recuperació de l’àcid p-cumàric i l’àcid cafeic (0,25 i 0,58 mg/g de residu), mentre l’hesperidina va 
presentar el màxim rendiment amb la mida de 2 mm. La temperatura d’extracció només va afectar 
significativament a la recuperació de glicòsid de flavanona. Amb l’increment de temperatura de 30 a 50 ºC el 
contingut d’hespiridina només va incrementar de 6,59 a 7,84 mg/g. Ni el temps d’extracció ni la potència 
ultrasònica van influir en la recuperació de polifenols. 
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Jovanović et al. (2017) van optimitzar diferents paràmetres per a l’extracció de polifenols del serpoll mitjançant 
diferents tipus d’extracció. Es va estudiar la mida de la partícula (0,3/0,7/1,5 mm), la relació sòlid:líquid 
(1:10/1:20/1:30), el dissolvent (aigua/etanol al 30/50/70/96%) i el temps d’extracció que va ser de 
5/15/30/60/90 min per a la maceració i 5/15/30 per a l’extracció assistida per calor (HAE) i per a la UAE. Per a 
la UAE la potència d’ultrasons va ser de 750 W. Les condicions determinades van ser: mida de partícula de 0,3 
mm, relació sòlid:líquid de 1:30 i etanol al 50% com a dissolvent, en totes les tècniques d’extracció. El contingut 
de polifenols obtingut va ser de 26,6 mg en àcid gàl·lic (AG)/l a la maceració, 29,8 mg AG/l a la HAE i 32,7 mg 
AG/l a la UAE. Si bé amb la UAE es va obtenir un contingut de polifenols total més alt, no hi va haver diferencia 
estadísticament significativa entre la HAE i la maceració.  

Garcia-Castello et al. (2015) van extreure flavonoides dels residus del processament del raïm per extracció 
convencional (EC) i per UAE. Les variables estudiades van ser la concentració d’etanol en el dissolvent 
(0/20/50/80/100 g d’etanol/100 g de dissolució), la temperatura (25/34/48/61/70 ºC) i el temps d’extracció 
(30/130/270/413/510 min per a la EC; 3/15/32/48/60 min per a la UAE). Amb la metodologia de superfície de 
resposta van predir models d’obtenció del contingut de polifenols. La UAE va presentar un rendiment del 50% 
més en l’obtenció de polifenols en comparació amb l’extracció convencional. Tot i que les condicions òptimes 
de la UAE es van obtenir a 25 ºC, composició del dissolvent de 40 g d’etanol/100 g i 55 minuts d’extracció 
obtenint 80 mg AG/g de residu, sense dissolvent orgànic (0g/100g) a 25 ºC i 3 minuts d’extracció es van obtenir 
resultats similars (75,3 mg AG/g), sent un mètode molt més econòmic i millor a nivell mediambiental. 

Rabelo et al. (2016) van avaluar el potencial d’un procés d’extracció de compostos fenòlics amb UAE i diferents 
membranes de NF (NF270/DK/DL) d’aigües residuals del processament de carxofes. En l’extracció es van 
estudiar diferents composicions de dissolvent (etanol al 0/25/50/75%) i potència d’ultrasons 
(0/240/280/720W), el temps d’extracció va ser fixat en 10 minuts. El màxim rendiment es va obtenir amb 
continguts alts d’etanol (50/75%) i es van obtenir 16,47 mg d’acid clorogènic/g residu sec. 

Altemimi et al. (2015) van analitzar l’extracció amb UAE en les fulles d’espinacs. Es va tenir en compte la 
freqüència del bany ultrasònic (37/80 kHz), temps d’extracció (5/10/15/20/25/30 min), temperatura (30/40/50 
ºC) i potència ultrasònica (30/50/70%). Les condicions òptimes determinades van ser 37 kHz, 30 minuts 
d’extracció a 40 ºC i 50% de potència amb les quals es van obtenir 33,96 ± 11,30 mg àcid gàl·lic/100 g de residu 
dels quals 27,37 ± 11,85 mg flavonoides/100 g de residu. 

2.3. Separació de polifenols mitjançant processos de membranes 

L’extracte obtingut després de l’extracció a partir de residus de les fruites i verdures, pot contenir  compostos 
fenòlics, mono i polisacàrids, dissolvent, proteïnes, sucres, etc. Per això, el procés de separació és essencial per 
eliminar els compostos no desitjats. Els processos de membranes són els més utilitzats, a gran escala, per a la 
separació de molècules antioxidants. Les membranes són barreres selectives entre dos fases que permeten el 
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pas de determinats components del corrent d’alimentació mentre en retenen d’altres (Bazinet et al. 2017; 
Cassano et al. 2018). 

Es poden classificar segons les seves propietats i segons el seu funcionament, tal com es pot veure a la Figura 
7. 
 

 

Figura 7. Classificació de membranes (Dai et al. 2016; Vinoba et al. 2017). 

La Figura 7 mostra esquemàticament la classificació de les membranes segons la seva naturalesa, estructura, 
geometria, mecanisme de transport o força impulsora. 

A nivell industrial, les més típiques són les membranes amb la pressió com a força impulsora. Es basen en la 
selectivitat de la membrana, que aconsegueix un transport de fluids i soluts selectiu, sota una diferència de 
pressió hidrostàtica aplicada en els dos costats de la membrana. Conseqüentment, com es pot veure a la Figura 
8, l’alimentació es divideix en un corrent de rebuig que conté partícules i compostos dissolts que han sigut 
retinguts per la membrana i un altre de permeat, que conté el dissolvent ric en compostos d’un tall de pes 
molecular menor al de la membrana i que, per tant, han passat a través d’aquesta. L’eficiència de la membrana 
es veu determinada per molts factors com són: les propietats físico-químiques de l’alimentació, els paràmetres 
del procés i les característiques de la membrana.  
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A la Figura 8 es pot veure el corrent d’entrada de la membrana (alimentació) i els dos corrents de sortida 
(permeat i rebuig). 

 

 

 

 

 

Figura 8. Esquema convencional del funcionament d’una membrana atenent a la seva operació i les corrents del 
procés. 

Els processos de membranes, impulsats per pressió, es classifiquen segons la grandària dels porus de la 
membrana i la pressió transmembrana requerida. Les membranes de microfiltració (MF), ultrafiltració (UF), 
nanofiltració (NF) i osmosi inversa (OI) s’utilitzen per a la recuperació, separació i concentració de compostos 
fenòlics de matrius vegetals. Com a avantatges, es poden desatacar la poca energia que requereixen, l’alta 
eficiència de separació i que són processos fàcils d’escalar a nivell industrial (Conidi et al. 2018; Castro-Muñoz 
et al. 2016).  

Segons Kelly et al. (2019) a la indústria dels sucs de fruita, les membranes de MF, UF, NF i OI s’utilitzen per 
clarificar, estabilitzar i concentrar els sucs. Estudis recents han demostrat els beneficis de la purificació de 
polifenols amb la tecnologia de membranes ja que els processos es duen a terme a baixa temperatura i per tant 
es redueix la degradació dels polifenols. Per contra, un dels problemes principals és l’embrutiment de la 
membrana que provoca una reducció de la permeabilitat d’aquesta. El signe més clar de l’embrutiment és la 
reducció del flux de permeat a pressió constant o un augment de la pressió transmembrana a flux de filtració 
constant. Per això es recomana un pre-tractament de les mostres per limitar l’embrutiment de la membrana 
com per exemple la centrifugació.   

A la Taula 1 s’enumeren les principals tècniques de membrana, impulsades a pressió, amb la corresponent 
grandària de porus, tall de pes molecular (molecular weight cut-off, MWCO) i pressió transmembrana 
requerida, és a dir, la diferència de pressió entre les dos parts de la membrana. 

 

 

Rebuig (R) 

Permeat (P) Alimentació (A) 
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Taula 1. Tipus de membranes i les seves característiques fent servir pressió com força impulsora  
(Cassano et al. 2018). 

Tipus de  
membrana 

Grandària dels porus 
(nm) 

MWCO (Da) Pressió transmembrana (bar) 

Microfiltració (MF) 100 – 10.000 > 100.000 0,1 – 2 

Ultrafiltració (UF) 2 – 100 1.000 – 100.000 0,1 – 7 

Nanofiltració (NF) 0,5 – 2 120 – 1.000 3 - 25 

Osmosis Inversa (OI) < 0,5 < 300 35 – 100 

Tal i com es mostra a la Taula 1, les membranes de MF són simètriques i capaces de separar partícules amb 
diàmetres de 100 a 10.000 nm. Tenen una alta permeabilitat i per això s’aconsegueix un alt flux d’aigua a una 
pressió baixa. Els polifenols tenen una grandària d’entre 100 i 30.000 Da per tant passen sense problema a 
través de la membrana (Conidi et al. 2018), ja que les membranes de MF només són capaces de rebutjar els 
compostos de mides superiors als 100 kDa. L’adsorció dels polifenols en membranes polimèriques involucra els 
efectes hidrofòbics i la formació d’enllaços d’hidrògen. Hi ha una relació directe entre la polaritat de les 
membranes de MF i la quantitats de polifenols adsorbits: aquests augmenten quan s’incrementa la polaritat i 
l’energia lliure del component bàsic de la superfície de la membrana (Alfredo Cassano et al. 2017). 

Les membranes de UF són asimètriques amb porus de 2 a 100 nm i són capaces de retenir macromolècules. Es 
caracteritzen perquè separen segons el MWCO que és la massa molecular dels soluts que es rebutgen en més 
d’un 90%.  El mecanisme de separació dels processos de MF i UF es basa en la grandària de les partícules (Conidi 
et al. 2018). Les membranes de UF amb tall de pes molecular de 50 a 100 kDa recuperen diferents tipus de 
macromolècules (sòlids en suspensió, carbohidrats, proteïnes). Les de 4 a 30 kDa concentren components d’alt 
pes molecular (tanins, proteïnes, compostos fenòlics d’alt pes moleculars). Les de 1 a 3 kDa són molt efectives 
per concentrar compostos de baix pes molecular (antocianidina, polifenols de baix pes molecular, sucres d’alt 
pes molecular) (Alfredo Cassano et al. 2018). 

La NF es un procés intermedi entre la UF i la OI . S’utilitza per a la separació de ions i soluts orgànics sense 
càrrega amb pesos moleculars de 120 a 1000 Da. La grandària dels porus es de 0,5 a 2 nm.  Les membranes 
polimèriques de NF contenen grups ionitzables com grups carboxílics o sulfònics, fet que provoca la càrrega de 
la superfície de la membrana. La separació es basa en  forces elèctriques (Conidi et al. 2018). 

Les membranes d’OI separen compostos amb pesos moleculars baixos (<300 Da). Tenen una estructura densa 
sense porus definits. La permeança és lenta i el rebuig no té a veure amb la grandària de les molècules sinó amb 
un mecanisme de solució-difusió (Conidi et al. 2018). S’aplica pressió hidràulica a una solució amb gran 
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concentració de solut. S’ha d’aplicar una pressió superior a la pressió osmòtica de la solució, així l’aigua travessa 
la membrana de la zona d’alta a la zona de baixa concentració de solut (Kelly et al. 2019).  

Les membranes de MF i UF s’utilitzen per a l’extracció i purificació de polifenols mentre que les de NF i OI per 
al fraccionament i concentració dels polifenols. 

Laorko et al. (2010) van estudiar membranes de MF de polisulfona (PS) (porus de 0,1 i 0,2 μm) i membranes de 
UF (30 i 100 kDa) en termes de flux de permeat, embrutiment de membrana i qualitat de la clarificació del suc 
de pinya. La pressió transmembrana a la qual es va operar va ser de 0,7 bar a una temperatura de 20 ºC. La 
filtració no va tenir efecte en el pH, els sucres o l’acidesa però si que va eliminar els sòlids en suspensió i els 
microorganismes. La membrana de MF de 0,2 μm va ser amb la que es va obtenir un flux de permeat més alt i 
una major recuperació de polifenols (93,4%). 

Paraskeva et al. (2007) van analitzar el comportament de les membranes de NF i OI en la concentració d’aigües 
residuals de la producció d’oli d’oliva. Inicialment es van pre-tractar amb UF aquestes aigües per separar les 
molècules més grans com lípids i partícules en suspensió. A continuació es va tractar el permeat amb una 
membrana de NF polimèrica (200 Da) i una de OI també polimèrica (100 Da). La membrana de NF va operar 
amb una TMB d’entre 10–30 bar i la de OI entre 30—40 bar. Les dues membranes van concentrar més del 95% 
dels compostos fenòlics, tot i això, l’eficiència de la de OI va ser major.  

Cassano et al. (2009) van realitzar experiments amb membranes d’UF de fibra buida, polieteretercetona 
(PEEKWC) i de polisulfona (PSU), per a la clarificació de suc de mandarina. Les condicions d’operació van ser 
una TMP de 0,3 bar i una temperatura de 25 ºC. El flux de permeat va ser més alt amb les membranes de PSU. 
Les dues van eliminar adequadament els sòlids en suspensió millorant el color i la claredat del suc. Les 
membranes de PEEKWC presentaven un percentatge de rebuig als compostos antioxidants menor (21,8%) que 
el de les membranes de PSU (32%).  

Rabelo et al. (2016) van avaluar el potencial de diferents membranes de NF (NF270/DK/DL), després d’un procés 
d’extracció amb UAE, d’aigües residuals del processament de carxofes. Els extractes amb les condicions 
determinades es van seleccionar per passar per NF durant 12 hores a 20 bar i 25 ºC. El flux més alt es va observar 
amb un contingut d’etanol del 50% i una retenció d’àcid clorogènic de més del 95%. La membrana DK va ser la 
que va presentar menys embrutiment, seguida de la DL i finalment la NF270. Les condicions per aconseguir el 
rendiment més alt d’obtenció de compostos fenòlics va ser una extracció amb una dissolució del 50% d’etanol 
i potència d’ultrasons de 240 W i amb la membrana de NF DK.  

Conidi et al. (2017) van estudiar les membranes de UF (ETNA01PP/DESAL GK) i de NF (PES004/MPF36) per a 
purificar el suc de magrana. Primer es va avaluar el comportament de les membranes en termes de 
productivitat, embrutiment i rebuig de sucres, compostos fenòlics i activitat antioxidant a 10 bars de pressió 
transmembrana i 25 ºC. La membrana DESAL GK (2000Da) va mostrar el flux de permeat més alt, menys 
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embrutiment i la separació més eficient dels sucres respecte els compostos fenòlics. A continuació es va 
estudiar la influència de la pressió transmembrana en la productivitat de la membrana i la capacitat de 
separació. A 15 bar i 25 ºC la concentració va obtenir un corrent de rebuig ric en compostos fenòlics i un corrent 
de permeat ric en glucosa i fructosa. El rebuig va ser diafiltrat, és a dir, va ser ultrafiltrat però se li va addicionar 
aigua a l’alimentació. El rendiment final obtingut va ser del 84,8% dels polifenols en el producte final. A la Figura 
9 es pot observar l’esquema del procés proposat per Conidi et al. (2017), en el qual s’obtenen productes per a 
diferents aplicacions, com són productes nutricionals i additius alimentaris.  

 

Figura 9. Procés de tractament del suc de magrana amb una membrana d’UF Desal GK (Conidi et al. 2017). 

Es poden observar els balanços de massa al llarg del procés i el contingut de glucosa, fructosa, polifenols i 
antocianidina en els diferents corrents.  

2.3.1. Processos integrats de separació i concentració amb membranes 

Fins ara s’han explicat diferents tècniques de membranes, però per obtenir millors resultats en la purificació, 
separació o concentració de compostos, es poden dissenyar trens de processos, que combinin diferents 
tècniques de membranes per aconseguir una millor separació dels polifenols, de la resta de compostos presents 
en els extractes, en aquest cas de les fruites i verdures.  

Per exemple, Cassano et al. (2018) van proposar un pre-tractament basat en membranes de MF i UF  per retenir 
sòlids en suspensió i grans molècules com proteïnes, polipèptids i altres impureses i aconseguir la purificació de 
polifenols en residus agroalimentaris. El corrent de la UF que conté els polifenols alimenta les membranes de 
NF, per tal de separar els compostos fenòlics. La OI es pot utilitzar per concentrar el producte final i eliminar el 
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dissolvent. A la Figura 10 es planteja l’esquema general proposat en aquest article, d’un sistema de tren de 
membranes pel tractament de residus de la industria agroalimentària. 

 

Figura 10. Sistema integrat de membranes per a la recuperació de compostos fenòlics dels residus de la indústria 
agroalimentària (Cassano et al. 2018). 

L’esquema de la Figura 10 descriu totes les etapes necessàries per a la recuperació dels compostos desitjats 
amb un sistema d’integració amb diferents tècniques de membranes: extracció, pre-tractament, separació i 
concentració.  

Cassano et al. (2014) van estudiar un procés integrat amb membranes de UF (PS), NF (NFPES10) i destil·lació 
osmòtica (DO) (polipropilè) per tal de recuperar flavonoides de residus de la producció de suc de taronja. Les 
condicions d’operació de la UF va ser 0,54 bar de TMP, un cabal de 500 l/h i una temperatura de 25 ºC i es van 
eliminar els sòlids en suspensió i va produir un suc amb la major part dels flavonoides gràcies al seu baix 
percentatge de rebuig. La NF va operar a 8 bar de TMP, un cabal de 400 l/h i 20 ºC i es van rebutjar les flavanones 



Valorització de residus agroalimentaris (fruites i verdures) per a la recuperació d’antioxidants mitjançant la integració de processos 
d’extracció i de membranes   

  26 

i l’antocianidina. Finalment la DO va operar a 0,28 bar de TMP i 28 ºC i va obtenir una solució amb una 
concentració de 20,98 g/l d’antocianidina i 98, 25 g/l de flavanona. 

Garcia-Castello et al. (2010) van proposar un sistema per a la recuperació, purificació i concentració de 
polifenols de les aigües residuals de la producció d’oli d’oliva. Les aigües van ser sotmeses directament a MF 
(membrana de Al2O3 i de 200 nm de diàmetre de poro) sense centrifugació a 0,72 bar de TMP un cabal de 760 
l/h i 22 ºC. Es va reduir el contingut en TSS un 91% i el corrent de permeat es va quedar amb un 78% dels 
polifenols. El permeat es va passar per NF (membrana de 578 Da) a 8 bar de TMP i 20 ºC i es va recuperar quasi 
tot el contingut de polifenols (només va rebutjar un 5% dels polifenols) i va reduir el contingut en carboni 
orgànic total. Finalment es va sotmetre el concentrat a DO (fibres de polietilè) i es va obtenir una solució final 
amb 0,5g/l de polifenols.  

Giacobbo et al. (2017) van investigar un procés amb membranes d‘UF i NF pel fraccionament de polifenols i 
polisacàrids a partir de residus de la producció del vi. La UF (ETNA01PP-1000 Da/ETNA10PP-10000 Da) va operar 
entre 3 i 10 bar de TMP i 25 ºC i va separar els polisacàrids dels polifenols. Els polifenols que van passar a través 
de la membrana van ser rebutjats i per tant concentrats per la membrana de NF (NF270-200 Da) en un 92% 
operant a 5 bar de TMP i un cabal de 150 l/h. Les dues membranes de UF van donar resultats favorables, van 
rebutjar els polisacàrids en un 77% i els polifenols en casi un 50%, per tant els polisacàrids van quedar en el 
rebuig i els polifenols en el permeat. Però la membrana ETNA10PP permetia un cabal més alt i per tant millor 
productivitat ja que té un tall molecular de 10000 Da.  

Conidi et al. (2011) van desenvolupar un procés per a la separació i concentració dels polifenols del suc de 
bergamota i aconseguir un producte natural ric en polifenols amb aplicacions nutricionals. Inicialment es va 
despectinitzar i eliminar els TSS amb UF (DCQIII-100kDa) a 0,7 bar de TMP, un cabal de 115 l/h i 24 ºC. A 
continuació es van sotmetre a diferents membranes de UF (ETNA01PP-1000Da a 9 bar de TMP, un cabal de 
97,6 l/h i 24 ºC) i NF (Inopor nano-750Da a 7,5 bar de TMP, un cabal de 97,6 l/h i 24 ºC/Inopor nano-450Da a 
33 bar de TMP, un cabal de 100 l/h i 24 ºC) per tal de determinar la de major rendiment. La membrana de NF 
de 450 Da va ser la que millor va separar polifenols i sucres. Els polifenols van ser recuperats al corrent de rebuig 
en un rang de 91-99% mentre que els sucres es van rebutjar en un 48%.  

2.4. Separació de polifenols per tecnologia d’adsorció amb resines 

2.4.1. Tecnologia d’adsorció/desorció 

L’adsorció és un procés pel qual s’extreu matèria d’una fase líquida i es concentra sobre la superfície d’una altra 
fase (generalment sòlida, carbó actiu o resines polimèriques). La substància que es concentra a la superfície 
s’anomena “adsorbat” i la fase sòlida que la reté “adsorbent”. El fenomen d’adsorció obeeix les lleis d’equilibri 
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entre la concentració de la fase líquida i la concentració de la fase sòlida. L’adsorció d’un solut s’efectua segons 
una successió de 4 etapes cinètiques (Álvarez et al. 2015; Ismail et al. 2020): 

1. Transferència del solut des de la matriu de la fase líquida cap a la pel·lícula líquida que rodeja l’adsorbent. 
Aquesta transferència es fa per difusió i convecció. 

2. Transferència del solut a través de la pel·lícula cap a la superfície de l’adsorbent. Es caracteritza pel 
coeficient de transferència externa de matèria global (k1), paràmetre inversament proporcional a la 
resistència exercida per la pel·lícula externa a la transferència de massa.   

3. Difusió del solut en el gra de l’adsorbent degut al gradient de concentració. 
4. Adsorció. Aquest fenomen correspon al sistema de més baixa energia i es caracteritza per les interaccions 

solut-suport, que poden ser de dos tipus: adsorció física que es basa en les forces intermoleculars dèbils 
(van der Waals o electrostàtica), els efectes de les quals són reversibles, i l’adsorció química que es basa 
en forces de naturalesa covalent, els efectes de les quals són irreversibles (Álvarez et al. 2015).  

Aquestes etapes, anteriorment explicades, actuen en sèrie, sent la més lenta la que imposa la cinètica. Per la 
majoria d’autors, les etapes 1 i 4 són les més ràpides, per tant les que controlen la cinètica són la transferència 
de massa a través de la pel·lícula i la difusió a l’interior del gra (Álvarez et al. 2015; Karimi et al. 2019). 

La tecnologia d’adsorció és una de les més comunes per els processos de recuperació de polifenols d’extractes 
vegetals i està guanyant importància en la indústria agroalimentària (Kammerer et al. 2007; Kaleh et al. 2016).  

Després d’un procés d’adsorció tindrà lloc la desorció per tal de recuperar els compostos desitjats. Aquests han 
sigut adherits a la superfície d’un sòlid (per adsorció), per tant es fa passar un líquid anomenat eluent per tal 
que alliberi aquests compostos, que queden en aquest líquid. A continuació es pot evaporar el líquid i s’obtenen 
els compostos. Per tal de separar diferents compostos s’ha de saber l’ordre de l’elució d’aquests 
(Chromatography Today, 2014). 

2.4.2. Separació amb resines 

L’adsorció amb resines s’està explorant per a concentrar polifenols i eliminar sucres. La polaritat dels compostos 
fenòlics permet separar-los de compostos no polars com els carbohidrats. Els carbohidrats són presents en la 
majoria d’extractes vegetals, disminuint la concentració de compostos fenòlics. Com que tenen pesos 
moleculars similars, no es poden separar per processos de membranes però si per adsorció amb resines (Zagklis 
et al. 2015; Kammerer et al. 2005). 

El rendiment de les resines es veu fortament afectat per a l’estructura química i la funcionalitat de la superfície 
és a dir, la polaritat, l’àrea de la superfície i el diàmetre de porus de les resines. La unió de polifenols a les resines 
d’intercanvi iònic i per tant la capacitat d’adsorció d’aquestes, està influenciada per les interaccions dels grups 
funcionals, per interaccions hidrofòbiques i pels enllaços d’hidrogen (Kammerer et al. 2010; Scordino et al. 
2003). 
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La Figura 11 mostra el mecanisme d’adsorció  en una resina. 

 

Figura 11. Mecanisme d’adsorció a través dels porus de la resina (Purolite). 

A la Figura 11, les molècules més grans (liles) no poden entrar a causa de la mida dels porus. Les molècules 
hidrofòbiques petites (grogues) són adsorbides a la superfície mentre les molècules hidrofíliques petites 
(blaves) circulen lliurament a través de l’estructura de la resina.  

Aquestes resines d’adsorció són polímers altament reticulats de gran superfície i molts porus. En els últims anys, 
molts estudis han demostrat l’eficàcia d’aquest tipus de resines en el disseny de processos d’adsorció-desorció. 
Les principals avantatges que aporten són una amplia gama d’estructures i propietats, alta capacitat d’adsorció 
i selectivitat, elevada eficàcia per recuperar i separar compostos, estabilitat química i baix cost (Díaz-Reinoso et 
al. 2010). 

En diferents estudis, les resines macroporoses s’apliquen per augmentar la concentració i purificació dels 
polifenols degut als seus forts enllaços no covalents (Wang et al. 2019; Wu et al. 2018). Alguns exemples on 
s’han utilitzat aquestes tècniques són en la separació i purificació dels polifenols en els grans de cacau, el 
moniato i el pròpolis (Zhong et al. 2019; Xi et al. 2015; Li et al. 2016).  

Zhong et al. (2019) van desenvolupar un mètode eficient per a la descafeinació i concentració de polifenols a 
partir d’extractes de cacau. Es van estudiar 8 tipus de resines macroporoses (D101/LX-68/AB-8/DM130/LX-
32/XDA-1/XDA-8/LX-17) de diferents polaritats de les quals va ser escollida la LX-17 (polar). Les resines polars 
(LX-32/XDA-1/XDA-8/LX-17) van presentar capacitats d’adsorció majors (40,5-50,3 mg epicatequina/g) però pel 
que fa a les ratios de desorció la LX-17 va ser la més efectiva amb un 87,7%. Els paràmetres d’operació òptims 
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obtinguts per a la separació van ser els següents: 6 mg/ml d’extracte de cacau, pH 2, temperatura de la columna 
a 25 ºC, cabal d’adsorció i desorció de 1,6 BV/h (Bed Volume, volum de la resina) i el gradient d’elució d’etanol-
aigua (20:80, 50:50, 95:5, v/v). Escalant la separació, es va fer extracte amb 2 kg de cacau en 20 l de solució 
d’etanol al 50%. Es van separar 34,99 g de polifenols del cacau amb 3 l de resina LX-17. Es va obtenir un 
rendiment de recuperació de polifenols del 78,57%. 

Xi et al. (2015) van investigar les propietats d’adsorció de polifenols de la resina macroporosa AB-8 a partir de 
fulles de moniato. Els paràmetres òptims de processament determinats van ser: concentració inicial de 
polifenols de 2 mg/ml, pH 3, solució de desorció d’etanol al 70%  (v/v) i cabal d’alimentació i elució de 1 BV/h. 
Es van obtenir 5g de polifenols purificats a partir de 100g de fulles de moniato.  

Dong et al. (2015) van estudiar el comportament d’adsorció i desorció de 5 resines macroporoses (XAD-4/XAD-
16/HP-2MGL/SP-825/SP-207) en la concentració de flavonoides a partir de fulles de regalèssia. Totes les resines 
van mostrar propietats similars i efectives. Les resines XAD-16 i SP-825 van ser seleccionades per ser estudiades 
més a fons. L’adsorció va ser un procés exotèrmic i d’adsorció física i els flavonoides van ser enriquits de 16,8% 
a 55,6% en el cas de la XAD-16 i a 53,9% en el cas de la SP825. 

Silva et al. (2007) van estudiar l’adsorció amb resines macroporoses per a purificar compostos fenòlics a partir 
d’extracte cru de fulles de Inga edulis (fruita). Les variables estudiades van ser la proporció d’aigua (50/70/90% 
v/v) a la solució d’extracte hidroalcohòlic, el pH (2/3,5/5) i el tipus d’adsorbent (XAD-7/XAD-16/EXA-90/EXA-
118). El temps de contacte va ser fixat en 2 hores. Els millors resultats van ser obtinguts amb la resina XAD-7, 
aconseguint 239 mg de polifenols per gram de resina. 

Ara bé, els processos de purificació amb resines consumeixen molt temps. Amb la incorporació de la UAE es 
millora la transferència de massa de la solució a l’adsorbent gràcies a les seves propietats de cavitació, la qual 
causa una fragmentació a la superfície sòlida de la matriu de la planta i els polifenols atrapats en aquesta 
s’alliberen amb més eficiència escurçant el temps d’equilibri. És necessari optimitzar els paràmetres de la UAE 
com la intensitat dels ultrasons, el temps i la temperatura per tal d’evitar danys estructurals a les resines i 
possibles contaminacions de l’extracte. Així es garanteix aconseguir la màxima capacitat d’adsorció/desorció i 
eficiència (Buran et al. 2014; Ismail et al. 2020; Tao et al. 2020).  

Per exemple, Buran et al. (2014) van extreure polifenols a partir de nabius amb UAE i van ser concentrats per 
adsorció amb diferents resines Amberlita (XAD-4/XAD-7HP/XAD-761/XAD-1180/FPX-66). Amb 1 kg de nabius 
es van obtenir 0,80 g d’extracte de nabius. La resina Amberlita FPX-66 va ser la més adequada per a la 
recuperació d’antocianidina i flavonoides de l’extracte aquós, això es va atribuir a la seva alta capacitat 
d’adsorció i desorció cap a aquests compostos. L’extracte va resultar en un concentrat de nabius al 17,6% en 
pes d’antocianidina, sense sucres detectables.  
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Per altra banda, Yu et al. (2020) van purificar polifenols d’espàrrecs amb UAE per adsorció i desorció amb resines 
macroporoses. Es va estudiar la intensitat dels ultrasons (12/24/60/120 W) i la temperatura (25/30/35 ºC). La 
intensitat a 120 W i la temperatura a 25 ºC van ser les condicions que més van beneficiar a la capacitat 
d’adsorció i desorció de polifenols de la resina D101. Aquest mètode incrementa considerablement la capacitat 
de purificació dels polifenols de les resines D101 i escurça el temps d’equilibri ja que millora la superfície de 
difusió i la transferència de massa externa. Es van obtenir 3,95 mg/g de polifenols que va ser el doble que sense 
aplicar UAE. 

2.5. Processos combinats de separació amb membranes i purificació amb 
resines 

A continuació es presenten diferents estudis que han avaluat processos integrats basats en la combinació de 
tecnologies de membranes i resines adsorbents per a la recuperació, concentració i/o purificació de compostos 
fenòlics. 

La combinació de processos de membranes amb altres tecnologies de separació com l’adsorció ofereix noves 
perspectives per tal d’augmentar la selectivitat dels processos. La combinació de l’adsorció/desorció amb la UF 
i la NF, s’ha aplicat per aïllar polifenols totals i àcid cafeic de fulles de te verd (Li et al. 2005) i purificar compostos 
fenòlics de licor per tal d’augmentar la capacitat antioxidant del producte final (Díaz-Reinoso et al. 2010). 

En aquest cas, Li et al. (2005) van desenvolupar un procés per aïllar els polifenols i la cafeïna de les fulles de te 
verd per extracció amb aigua, ultrafiltració amb membranes de cel·lulosa d’acetat de titani i adsorció amb 
resines (XDA/D113H/PA/D301/D001H/NKAII/D151H/001X7/701/703). Després de la ultrafiltració es va obtenir 
un producte amb un contingut de polifenols del 40%. La resina amb un major rendiment va ser la PA i el 
producte final purificat va aconseguir un contingut total de polifenols del 90%.   

Díaz-Reinoso et al. (2010) van observar l’adsorció de compostos fenòlics en el raïm. El licor obtingut per premsat 
es va concentrar mitjançant ultrafiltració (4 bar de TMP i 20 ºC) i nanofiltració (8 bar de TMP i 20 ºC). El 
concentrat es va refinar posteriorment mitjançant un procés d’adsorció-desorció (25 ºC, 175 rpm durant 20 
min) amb resines polimèriques (Sepabeads SP700) com a adsorbent i etanol com a dissolvent per a la 
recuperació dels compostos fenòlics prèviament adsorbits. Com a resultats van destacar que 1 g de concentrat 
contenia 0,5 g d’àcid ascòrbic. 

Conidi et al. (2015) van pre-tractar les aigües residuals del processament de carxofes amb una membra de UF 
de 15 kDa (a 430 kPa de TMP i 25 ºC) per eliminar els sòlids en suspensió i compostos macromoleculars. El 
permeat resultant de la UF es va passar per un procés de NF amb la membrana NF270 (a 12 ºC i 800 kPa de 
TMP) produint un concentrat enriquit en compostos fenòlics i sucres. Es van analitzar 3 resines macroporoses 
(S-6328A/S-2328/S-7968) amb mètodes d’adsorció/desorció per tal de produir concentrat de compostos 
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fenòlics amb alta activitat antioxidant. La resina S-7968 va presentar el millor rendiment per a 
l’adsorció/desorció de l’àcid clorogènic (AC) d’un 63,4%, i les resines S-7968 i S-2328 per a “apigenin 7-O-
glucoside” amb rendiments d’entre 68,3 i 78,5%. A la Figura 12 es pot seguir tot el procés descrit anteriorment. 

 

Figura 12. Esquema del procés de tractament d’aigües de carxofa plantejat (Conidi et al. 2015). 

2.6. Separació per cromatografia de columna 

La cromatografia és una tècnica biofísica que permet la separació, identificació i purificació dels components 
d’una mescla per a l’anàlisi qualitatiu i quantitatiu. Està basada en el principi de que les molècules de la mescla, 
en contacte amb la superfície o el sòlid de la fase estacionària, es separen entre elles amb l’ajuda d’una fase 
mòbil. Els factors clau en el procés de separació inclouen les característiques moleculars relacionades amb 
l’adsorció (líquid-sòlid), partició (líquid-sòlid), afinitat o diferencies de pes molecular. Degut a aquestes 
diferencies, alguns components de la mescla romanen més temps a la fase estacionària i es mouen més a poc 
a poc en el sistema cromatogràfic, mentre altres passen més ràpid cap a la fase mòbil i deixen el sistema més 
ràpid. Hi ha tres components que formen la base de la tècnica de cromatografia (Coskun et al. 2016). 

o Fase estacionària: Aquesta fase sempre està composta per una fase sòlida o una capa d’un líquid 
adsorbent en una superfície de suport solida. 

o Fase mòbil: Aquesta fase sempre està composta per un líquid o un component gasós. 
o Molècules separades. 
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El tipus d‘interacció entre la fase estacionària, la fase mòbil i les substàncies que conté la mescla és el 
component bàsic per a una separació efectiva entre les molècules. D’entre molts tipus, la cromatografia de 
columna s’utilitza com un mètode de separació i purificació de biomolècules (Coskun et al. 2016). 

La cromatografia en columna utilitza una columna de vidre com la representada a la Figura 13 que s’omple d’un 
suport sòlid adsorbent (fase estacionària). La mostra que es vol separar es diposita a la part superior d’aquest 
suport. La resta de la columna s’emplena d’eluent (fase mòbil) que, per efecte de la gravetat, fa moure la mostra 
a través de la columna. S’estableix un equilibri entre el solut adsorbit a la fase estacionària i el dissolvent eluent 
que flueix per la columna. Degut a que cada component de la mescla estableix interaccions diferents amb la 
fase estacionària i la fase mòbil, són transportats a diferents velocitats i així s’aconsegueix la separació. Per la 
part inferior de la columna s’aniran recollint les fraccions (Universitat de Barcelona). 

 

Figura 13. Esquema de la separació per cromatografia en columna (Universitat de Barcelona). 

La Figura 13 mostra l’esquema de tot el procés de separació per cromatografia de columna i tot el material 
necessari. 

Wang et al. (2012) van desenvolupar una extracció per columna cromatogràfica per extreure i separar 
compostos (polifenols, cafeïna i teïna) de les fulles de te verd. Es va abocar te en pols i dissolvent a les columnes 
i es va eluir amb una extracció per columna cromatogràfica cíclica, com es pot veure a la Figura 14. Es van 
obtenir extractes de te d’alta qualitat amb més d’un 90% de rendiment dels diferents compostos com els 
polifenols. Es va fer circular aigua 5 vegades entre les diferents columnes a 70 ºC. Es van obtenir resultats 
similars utilitzant etanol al 30% en comptes d’aigua. El concentrat es va fer passar per una columna de poliamida 
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i resines macroporosa (DM130) i d’intercanvi iònic (732) resultant en polifenols d’alta puresa (99%), cafeïna 
(98%) i teïna (98%), respectivament.  

 

Figura 14. Diagrama de l’extracció amb aigua, seguida dels tres passos de separació per adsorció (Wang et al. 2012). 

La Figura 14 és un esquema de tot el procés dissenyat per Wang et al. (2012). 

Deeb et al. (2012) van separar els polifenols presents en les aigües residuals de la producció d’oli. Primer es van 
extreure amb una solució acidificada amb n-hexà i etil acetat i després es van separar amb una columna 
cromatogràfica de gel de sílice. Com es pot veure a la Figura 15, es van anar separant els compostos amb 
diferents composicions de dissolvents. Després de recol·lectar cada fracció es va evaporar el dissolvent i es van 
aïllar els compostos amb cromatografia de capa fina. Les concentracions finals dels diferents compostos fenòlics 
van ser de 93,6 mg/l d’àcid ferúlic, 105,3 mg/l d’àcid trans-cinàmic, 117,0 mg/l d’àcid p-cumàric, 128,7 mg/l 
d’àcid vaníl·lic i 140,4 mg/l d’àcid cafeïc, entre altres. 
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Figura 15. Esquema de la separació de compostos fenòlics amb columna cromatogràfica i cromatografia de capa fina 
(Deeb et al. 2012). 

A la Figura 15 es mostra tot l’esquema del procés d’obtenció dels diferents polifenols amb les proporcions dels 
diferents eluents de les columnes cromatogràfiques.  
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3. Metodologia experimental 

3.1. Caracterització de la mostra inicial 

Els residus d’espinacs i taronja van ser comprats a un mercat local per tal de simular el processament de residus 
vegetals i de la indústria dels sucs de fruita, respectivament. Els espinacs van ser triturats i la taronja va ser 
exprimida i posteriorment, les peles triturades. Tot va ser congelat en tubs Falcon a -20ºC. Abans de congelar, 
els residus presentaven l’aspecte que es pot veure a la Figura 16. 

 

Figura 16. Tubs Falcon amb residus d’espinacs i de taronja abans de congelar. 

Com es veu a la Figura 16 els espinacs mantenen el seu color verd fosc i la taronja un color més clar que el de 
les peles sense triturar. 

3.2.  Tècniques d’extracció de polifenols 

En aquest treball s’ha estudiat la tècnica de maceració amb diferents paràmetres i s’han comparat els resultats 
obtinguts amb la tècnica moderna UAE.  
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3.2.1. Maceració 

A la Figura 17 es pot observar l’extracció per maceració.  

 

Figura 17. Placa calefactora i agitadora amb els extractes d’espinacs i taronja durant el procediment. 

Tal i com es veu a la Figura 17 per fer la maceració els extractes es van posar a una placa calefactora agitadora. 
La proveta amb aigua es va utilitzar per introduir-hi la sonda i poder saber la temperatura. 

A la Taula 2 es detallen tots els paràmetres estudiats en el procés de maceració per l’extracció d’ambdós 
extractes (espinacs i taronja). 

Taula 2. Valors de paràmetres estudiats amb la tècnica de maceració. 

Paràmetre Valors estudiats 

Temperatura (ºC) 25 / 50 / 70 / 90 

Temps (min) 5 / 15 / 30 

Relació sòlid:líquid (g:ml) 1:10 / 1:30 / 1:50 / 1:100 / 1:200 

pH 3 / 6 (sense ajustar) / 10 

Com s’ha vist a la Taula 2 es van estudiar diferents valors de cada paràmetre. 
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Per fer cada un dels experiments es van fixar certes variables. Una vegada es va obtenir el millor resultat la 
variable estudiada va quedar fixada i es va passar a la següent. Per aquest motiu, primer es va analitzar el temps 
i la temperatura, fixant una relació sòlid:líquid de 1:20 i sense ajustar el pH. A continuació es va procedir a 
l’estudi de la relació sòlid:líquid, fixant el temps i la temperatura escollits i sense ajustar el pH. Finalment es va 
determinar el pH òptim d’extracció fixant el temps, la temperatura i la relació sòlid:líquid ja determinades 
prèviament.  

Totes les proves es van dur a  terme per triplicat i tots els resultats es van analitzar amb el programa SPSS 
d’estadística fent un estudi de variància amb el model Duncan. 

L’extracció es va fer amb aigua MilliQ com a dissolvent. A continuació s’explica el procediment: 

o Es va descongelar el residu (espinacs o taronja) fins que es va trobar a temperatura ambient. 
o Es va pesar 1 g de mostra amb la balança analítica i es va dipositar a un vas de precipitats. 
o S’hi van afegir 20 ml d’aigua MilliQ (en el cas dels experiments que estudiaven temps i temperatura) o el 

volum corresponent si s’estudiava la relació sòlid:líquid o s’estudiava el pH, i per tant ja s’havia fixat el 
volum. En el cas de l’aigua que es va afegir en els experiments de pH, es va tractar per tal d’ajustar-lo 
amb una dissolució d’àcid clorhídric (per a pH 3) i amb una d’hidròxid de sodi (per a pH 10). 

o Es va dipositar el vas de precipitats a la placa calefactora i agitadora i es va afegir un imant. Es va encendre 
la placa calefactora (excepte en el cas dels experiments a 25 ºC) i quan es va arribar a la temperatura 
desitjada es va encendre l’agitació i es va començar a comptar el temps d’extracció. 

o Un cop finalitzat el temps d’extracció, es va deixar refredar fins a temperatura ambient. 
o Es va abocar l’extracte en tubs Falcon de 50 ml per tal de posar-los a la centrifugadora durant 30 minuts 

a 4000 rpm per tal d’eliminar els sòlids. 

L’extracte es va analitzar amb un aparell de cromatografia líquida d’alta pressió (HPLC). Prèviament es va de 
filtrar amb filtres de disc de 0,45 μm. A continuació es va posar en vials de 1,5 μm i es van injectar a l’HPLC. 

3.2.2. UAE 

Els resultats obtinguts de la maceració es van comparar amb resultats previs que van determinar les millors 
condicions d’operació de la UAE. Va ser estudiat per Soler (2019). 

L’equip utilitzat va ser un bany ultrasònic (Branson 5510, USA) com el de la Figura 18.  
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Figura 18. Bany ultrasònic. 

A La Figura 18 es pot veure el bany ultrasònic amb les mostres preparades per l’extracció. 

Per l’estudi d’extracció mitjançant UAE, es va utilitzar una relació etanol/aigua/HCl de 80/19,9/0,1 v/v pel residu 
d’espinacs i 60/39,9/0,1 v/v per residu de taronja. En els dos casos, l’extracció per UAE es va realitzar a una 
temperatura de 25 ºC i una relació sòlid:líquid 1 g:20 ml, durant 30 minuts (Soler 2019). 

El procediment seguit va ser el següent: 

o Es va descongelar el residu (espinacs o taronja) fins que es va trobar a temperatura ambient. 
o Es va pesar 1 g de residu amb la balança analítica i es va dipositar a un vas de precipitats. 
o Es va afegir 20 ml de dissolvent en la composició corresponent i es va abocar al tub Falcon. 
o Es va sotmetre al bany ultrasònic durant 30 minuts a 25 ºC. 
o Es va deixar refredar fins a temperatura ambient. 
o Es va centrifugar l’extracte durant 15 minuts a 3500 rpm. 

L’extracte es va analitzar amb un aparell de cromatografia líquida d’alta pressió (HPLC). Prèviament es va filtrar 
amb filtres de disc de 0,45 μm. A continuació es va posar en vials de 1,5 μm i es va injectar a l’HPLC. 

3.3. Separació de polifenols mitjançant processos de membranes 

Per tal de poder dissenyar un tren de membranes per a la separació i/o concentració dels polifenols primer cal 
fer una revisió bibliogràfica de l’estat de l’art sobre la separació de polifenols dels extractes obtinguts a partir 
dels residus d’espinacs i peles de taronja. A més, s’hauria d’estudiar experimentalment quines membranes són 
més selectives amb els extractes obtinguts mitjançant maceració. Tots els experiments s’haurien de fer per 
duplicat. 
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Per realitzar la separació dels polifenols amb membranes es requeriria un muntatge amb diferents equips com 
el de la Figura 19. Els diferents equips són: una cel·la de membranes “MemHPLC” (MMS group, Suiza), una 
bomba d’HPLC “Waters 515 HPLC Pump” (Waters Corporation, USA) i una placa agitadora. Es muntaria un 
sistema tancat, l’extracte s’hauria d’abocar en un tanc d’alimentació tapat i es col·locaria a la placa agitadora. 
Del tanc d’alimentació en sortirien tres tubs, el tub d’entrada amb el qual la bomba bombejaria l’extracte per 
fer-lo passar per la membrana que es trobaria dins el “MemHPLC” i els dos tubs de sortida del “MemHPLC” per 
on surtiren el permeat i el rebuig. També es requeriria d’una balança per pesar el permeat i un cronòmetre per 
calcular el temps que es tardaria en obtenir-lo (per poder fer els càlculs de flux i rebuig). 

 

Figura 19. Muntatge dels equips per fer la separació de polifenols amb membranes. 

El procediment a seguir una vegada acabat el muntatge seria el següent: 

o Es purgaria la bomba amb 25 ml d’aigua MilliQ durant 5 minuts (si el flux fos de 5 ml/min) per tal de 
netejar-la.  

o Es col·locaria la membrana corresponent al “MemHPLC”.  
• En el cas que fos una membrana de MF o UF es podrien utilitzar directament. Es marcaria la capa 

que queda a la part superior per on entra l’alimentació i es col·locaria amb unes pinces sobre el 
separador, el qual evitaria el contacte de la membrana amb la part inferior de l’equip, per evitar 
danys en aquesta. 
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• En el cas de les membranes de NF i OI s’haurien de deixar en aigua MilliQ, mínim durant 24 hores 
abans de l’experiment, per eliminar productes de conservació de les membranes i densificar-les. 
La resta del procés de col·locació seria el mateix que per les membranes de MF i UF. 

o S’encendria la bomba i es començaria a bombejar l’extracte. Les membranes de NF s’haurien de 
pressuritzar. Per això, es bombejaria al cabal màxim de la bomba (10 ml/min) i s’esperaria uns 10 minuts. 
Es mesuraria la conductivitat i s’esperaria 10 minuts altra vegada. Es repetiria aquest pas fins que els 
valors de conductivitat coincidissin, i per tant la membrana es consideraria pressuritzada.  

o Per a la resta de membranes es passaria directament a aquest pas. S’imposaria el cabal mínim, 1 ml/min 
i s’esperaria 10 minuts per tal que s’estabilitzés el sistema. Una vegada s’hagués estabilitzat el flux, es 
recolliria aproximadament 1 ml de permeat amb una proveta mentre es cronometraria el temps de 
recollida. A continuació s’augmentaria el cabal 1 ml/min i s’esperaria 5 minuts. Es repetiria el procés de 
presa de mostra fins arribar al cabal màxim de 10 ml/min. 

o Pesant el permeat i amb el temps anotat es calcularia el flux de permeat. 
o Una vegada acabat l’experiment es trauria la membrana, es netejaria el “MemHPLC” i es purgaria la 

bomba. L’equip ja estaria preparat pel següent experiment. 

Les mostres s’analitzarien amb HPLC per tal d’obtenir l’àrea del cromatograma amb la qual s’obté la 
concentració de polifenols de cada una.  

Per tal de determinar l’eficiència de separació de cada membrana es durien a terme diferents càlculs (Equacions 
1 i 2). 

Flux de permeat (Jv): 

!!	(# $ · &#' ) =
*$	(# $' )
,	(&#)  

(Eq. 1.) 

Coeficient de rebuig (R): 

-	(%) = / − 1$1%
 (Eq. 2.) 

On:  

Taula 3. Relació de símbols amb el seu significat i les seves unitats. 

Jv (L/h·m2)  Flux de permeat 

QP (L/h) Cabal de permeat 
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A = 0,0113 m2 Àrea de la membrana 

R (%) Coeficient de rebuig de polifenols 

CP (mg/L) Concentració de polifenols al permeat 

CA (mg/L) Concentració de polifenols a l’alimentació 

Amb aquest conjunt d’experiments es determinaria quines membranes són més selectives per cada etapa del 
procés i el cabal més adequat. 

3.4. Anàlisi de mostres 

3.4.1. Anàlisi del contingut de polifenols amb HPLC 

Per tal d’analitzar les mostres de les extraccions i dels processos de membranes s’ha utilitzat un equip de 
cromatografia líquida d’alta eficàcia (HPLC) Agilent Series 1100 amb una bomba quaternària, sistema d’injecció 
i una matriu de díodes detectors com el de la Figura 20. La columna és una Kinetex C18 (100 mm x 4,6 mm x 
2,6 μm). La fase mòbil està composta per una fase aquosa amb 0,1 % d’àcid fòrmic (EMSURE 98-100%) i una 
fase orgànica d’acetonitril (Fisher Chemical).  

 

Figura 20. Equip de cromatografia líquida d’alta eficàcia. 

Una vegada iniciat l’equip , s’ha d’esperar uns 30 minuts per tal que s’estabilitzi el sistema.  S’injecten 5 μl de 
cada mostra i l’anàlisi tarda 50 minuts. Per cada injecció de mostres s’han d’injectar els patrons per tal de poder 
identificar posteriorment els polifenols. S’injecta 1 mg/L de cada un. Degut a la complexitat del cromatogrames 
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per a la determinació de les condicions òptimes d’extracció es calcula l’àrea total del cromatograma i no per a 
cada polifenol. Es fa amb la relació entre la concentració d’àcid gàl·lic (1 mg/l) i la seva àrea. Aquesta relació 
s’aplica per conèixer la concentració total de polifenols en funció de l’àcid gàl·lic. L’àrea és de 36,1 mA·U·min 
per 1 mg/l d’àcid gàl·lic.  

3.4.2. Sòlids en Suspensió Totals (TSS) 

Tal hi com s’ha nombrat anteriorment, les membranes de microfiltració i ultrafiltració s’utilitzen per fer la 
separació de macro- i macromolècules. La ultrafiltració, a més, pot eliminar macromolècules com pectina o 
proteïnes per tal de clarificar les mostres. Bazinet et al. (2017) enumeren molts articles on s’han utilitzat 
aquestes membranes per clarificar mostres. Conidi et al. (2011) van clarificar suc de bergamota (un cítric) amb 
ultrafiltració per tal d’eliminar els sòlids en suspensió. A més, Galanakis et al. (2013) van utilitzar la ultrafiltració 
per intentar fraccionar compostos fenòlics de lies de vi amb membranes de 1, 20 i 100 kDa i de polisulfona i 
fluoropolimers. Les membranes de polisulfona van poder separar els compostos fenòlics de la pectina, però no 
fraccionar els compostos fenòlics (àcids hidroxicinàmics, flavonols, anticianina) entre ells. En canvi, les de 
fluoropolimers sí que els van poder fraccionar basant-se en la polaritat i no en l’adsorció de la membrana. 

Per tal de determinar el contingut de TSS en els extractes, es calculen els TSS inicials en la mostra d’alimentació. 

El procediment és el següent: 

o Es renta un filtre de vidre amb aigua destil·lada per cada un dels anàlisis de TSS que es faran. 
o Es posen els filtres a l’estufa a 105 ºC durant 2 hores.  
o Es deixen refredar fins a temperatura ambient, s’identifiquen i s’anota el pes de cada un. 
o Es fa una filtració al buit amb l’embut de Buchner. Es filtren 25 ml de la mostra utilitzant els filtres de 

vidre assecats. 
o Es tornen a posar a l’estufa a 105 ºC durant 2 hores.  
o Una vegada refredats es tornen a pesar. 

L’equació 3 mostra la formula per calcular els sòlids en suspensió: 

233(&4# ) =
567	7ò9:;	(&4) × /===	(&9) /	(#)>

?@9A&	B:9CDEC	(&9)  
(Eq. 3.) 



Valorització de residus agroalimentaris (fruites i verdures) per a la recuperació d’antioxidants mitjançant la integració de processos 
d’extracció i de membranes   

  43 

4. Resultats experimentals 

4.1. Extracció de polifenols per maceració 

4.1.1. Determinació de la temperatura i el temps d’extracció 

Per tal de determinar la temperatura i el temps òptims es va fixar una relació sòlid:líquid de 1 g:20 ml i el pH de 
6 aproximadament (directament, sense ajustar). Es va comparar els resultats de l’extracció per maceració amb 
els resultats obtinguts amb la tècnica de UAE amb una relació sòlid:líquid 1 g:20 ml, temperatura d’extracció a 
25 ºC, temps d’extracció de 30 minuts, pH 6 (sense ajustar) i composició del dissolvent pels espinacs de 
80:19,9:0,1 (EtOH):H2O:HCl (v/v/v) i per la taronja de 60/39,9/0,1 (EtOH):H2O:HCl (v/v/v) 

En tots els paràmetres es va estudiar la variància entre els resultats amb el programa estadístic SPSS i aquesta 
s’expressa amb lletres, en els gràfics, tal com es pot veure en les següents figures. 

A la Figura 21 es mostren el contingut de polifenols totals extrets (en massa), en funció de la temperatura i el 
temps dels extractes d’espinacs i es compara amb els resultats de la UAE. Les lletres majúscules representen 
l’estudi estadístic de la temperatura i les lletres minúscules el del temps. 

 

Figura 21. Massa de polifenols extreta en funció del temps i la temperatura de l’extracte d’espinacs i comparació amb 
UAE. 
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Tal i com mostra la Figura 21, s’observa un tendència d’increment en l’obtenció de massa de polifenols de 25 a 
50 ºC, mentre que a temperatures més altes (70 i 90 ºC) es va determinar una disminució significativa (lletres B 
i C) de la massa extreta de polifenols en el residu d’espinacs. Per tant, la temperatura òptima per l’extracció van 
ser 50 ºC (lletra A). En referència al temps d’extracció, excepte a 90 ºC, és significativament més alta la massa 
extreta de polifenols als 5 minuts (lletra a).  

A 50 ºC i 5 minuts d’extracció es van obtenir 0,75 ± 0,04 mg de polifenols. Aquest valor es va comparar amb els 
resultats de la UAE, que van ser 0,44 ± 0,04 mg, és a dir, un 41% menys. Per tant, es podria descartar l’UAE com 
a tècnica d’extracció pels residus dels espinacs, ja que la maceració només fa servir aigua (no solvents orgànics) 
i no necessita d’equipament sofisticat. 

Altemimi et al. (2015) també van analitzar l’extracció amb UAE en les fulles d’espinacs. Les condicions òptimes 
determinades van ser 37 kHz, 30 minuts d’extracció a 40 ºC i 50% de potència amb les quals es van obtenir 
33,96 ± 11,30 mg àcid gàl·lic/100 g de residu. En aquest estudi es van obtenir 44 ± 4 mg AG/100 g de residu 
amb la UAE i 75 ± 4 mg AG/100 g de residu amb la maceració. En aquest cas s’obté un major rendiment amb 
la maceració. 

A la Figura 22 es mostren els resultats de la massa de polifenols obtinguda amb els extractes de taronja. 

 

Figura 22. Massa de polifenols extreta en funció del temps i la temperatura de l’extracte de taronja i comparació amb 
UAE. 
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En aquest cas és una mica més complex. La Figura 22, mostra una tendència ascendent, és a dir, a més 
temperatura i temps, més massa de polifenols obtinguda. Per tant, es podria determinar que 90 ºC és la 
temperatura òptima per l’extracció i 30 minuts el temps òptim. Ara bé, pel que fa a la temperatura, amb el 
programa SPSS es va determinar que no hi havia variància entre 70 i 90 ºC, és a dir, no són significativament 
diferents (comparteixen la lletra C). Per tant, tenint en compte el cost d’escalfar l’aigua fins a 90ºC respecte 
70ºC, el qual és del 29%, en front de només un increment del 7% de la massa obtinguda, es va fixar la 
temperatura a 70ºC com a temperatura òptima d’extracció per les peles de taronja. 

Pel que fa al temps, l’estudi estadístic va concloure que no hi havia variància entre 15 i 30 minuts, és a dir, no 
són significativament diferents (lletra b). Per tant, es va determinar 15 minuts com a temps adequat per 
l’extracció. 

A 70ºC i 15 minuts es van obtenir 1,13 ± 0,18 mg de polifenols mitjançant maceració, mentre que amb la tècnica 
d’UAE es van poder extreure 1,12 ± 0,04 mg. Com es pot veure, aquests dos valors s´n molt propers, tot i així, 
per costos econòmics de les dues tècniques, maceració seria més recomanable al ser més econòmica. 

Ćujić et al. (2016) van determinar en l’extracció a fruits de l’Aronia negre per maceració una relació d’augment 
entre el temps i el contingut de polifenols fins arribar a 90 minuts on deixava d’influir. Van obtenir 27,8 mg en 
àcid gàl·lic/g de residu. 

Gómez-Mejía et al. (2019) van comparar l’extracció de polifenols de peles de cítrics per maceració i per UAE. 
Entre altres paràmetres va tenir en compte la temperatura (25/90 ºC) i el temps (10/15 min) i va destacar també 
la tendència observada de la Figura 22, a més temperatura i temps, més massa de polifenols obtinguda. Van 
obtenir 4,7 mg de rutina per cada gram de peles de taronja.  

4.1.2. Determinació de la relació sòlid:líquid 

Per l’extracció d’espinacs es va fixar la temperatura i el temps determinats en l’apartat anterior, 50ºC i 5 minuts. 
Es va posar 1 g de residu a cada experiment i es va variar el volum d’aigua de 10 a 200 ml. 

A la Figura 23 es mostren els resultats de la influència de la relació sòlid:líquid en l’extracció d’espinacs. 
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Figura 23. Massa de polifenols extreta en funció de la relació sòlid:líquid de l’extracte d’espinacs. * indica que el 
contingut de polifenols estava per sota el límit de quantificació de l’equip HPLC. 

Segons els resultats de la Figura 23, es pot observar un augment de massa de polifenols extreta en augmentar 
la relació sòlid:líquid fins a 1:50, on cau de manera considerable. Ara bé, segons el programa estadístic SPSS, no 
hi havia variància entre cap dels resultats obtinguts (tots els valors són representats amb una lletra a i per tant 
no són significativament diferents), per això es va decidir optar per la relació de 1:50 amb la qual es va obtenir 
una major massa de polifenols. Amb una relació sòlid:líquid de 1:200 la mostra es trobava t’han diluïda que la 
quantitat de polifenols estava per sota el límit de quantificació de l’HPLC, que s’assumeix de forma general com 
a 0,5 mg/L. 

Amb una relació sòlid:líquid de 1 g:50 ml es van obtenir 0,68 ± 0,04 mg de polifenols. 

Per l’extracció de taronja es va fixar la temperatura i el temps òptims de 70ºC i 15 minuts (determinats 
anteriorment). Es va posar 1 g de residu per a cada experiment i es va variar el volum d’aigua de 10 a 200 ml, 
igual que amb els espinacs. 

A la Figura 24 es presenten els resultats per a l’extracció de taronja segons l’estudi de la relació sòlid:líquid. 
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Figura 24. Massa de polifenols extreta en funció de la relació sòlid:líquid de l’extracte de taronja. * indica que el 
contingut de polifenols estava per sota el límit de quantificació de l’equip HPLC. 

Tal i com es mostra a la Figura 24, sembla que de 1:10 a 1:30 augmentava la massa de polifenols extreta, però 
que després s’estabilitzava. Tot hi això, segons l’estudi estadístic, no hi havia variància entre els resultats (tots 
els valors són representats amb una lletra a i per tant no són significativament diferents), per això es va decidir 
optar per la relació de 1:100, amb la qual es va obtenir una major massa de polifenols i amb la qual es podia 
preparar més quantitat d’extracte requerint menys massa de residu de taronja. A 1:200 la mostra es trobava 
t’han diluïda que la quantitat de polifenols estava per sota el límit de quantificació de l’HPLC, que s’assumeix 
de forma general com a 0,5 mg/L. 

Amb la relació sòlid:líquid d‘1 g:100 ml es van obtenir 0,84 ± 0,06 mg de polifenols. 

Jovanović et al. (2017) van comprovar un augment en el contingut de polifenols en l’extracció amb maceració, 
HAE i UAE de en augmentar el volum de dissolvent de 1:10, 1:20 fins a 1:30, on va obtenir 26,6 mg en AG/l a la 
maceració, 29,8 mg AG/l a la HAE i 32,7 mg AG/l a la UAE. Els resultats obtinguts estan en consonància amb 
aquest estudi ja que per maceració amb una relació de 1:30 a partir de les peles de taronja es van obtenir 27,51 
± 0,71 mg AG/l. 
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Safdar et al. (2017) van comparar l’extracció per maceració i per UAE de polifenols de mandarina. Les condicions 
per maceració amb les quals es va obtenir una major massa de polifenols va ser amb una relació 
residu:dissolvent 1:15, a 40ºC i metanol al 80% i es van obtenir 28,40 ± 0,33 mg AG/ g extracte. Per l’estudi de 
la UAE els millors resultats es van obtenir amb una relació 1:20, 45ºC, 60 minuts i metanol al 80% i van ser de 
32,48 ± 0,36 mg AG/g extracte. En comparació amb els resultats obtinguts en aquest estudi amb la UAE es va 
obtenir una concentració de 55,87 ± 2,08 mg AG/g extracte i amb la maceració amb la relació òptima escollida 
de 1:100 es va obtenir una concentració de 8,39 ± 0,64 mg AG/l (0,84 ± 0,06 mg AG) i amb 1:10 es va obtenir 
una concentració 68,06 ± 0,68 mg AG/l (0,68 ± 0,01 mg AG). 

4.1.3. Determinació de l’efecte del pH  

Finalment una vegada es va fixar la temperatura, el temps i la relació sòlid:líquid, es va analitzar l’efecte del pH. 
Per fer-ho es va tractar l’aigua afegida acidificant-la o basificant-la fins  arribar a un pH 3 (ajustant amb HCl), 6 
(sense ajustar) o 10 (ajustant amb NaOH). 

A la Figura 25 es mostren els resultats per a l’extracció de polifenols a partir de residus d’espinacs. 

 

Figura 25. Massa de polifenols extreta en funció del pH de l’extracte d’espinacs. 

Com es pot veure a la Figura 25 els resultats de les diferents variables (pH 3, 6 o 10) són significativament 
diferents, i les condicions òptimes van ser sense ajustar el pH, el qual era 6 aproximadament. En aquest cas, es 
van obtenir 0,75 ± 0,01 mg de polifenols. 
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A la Figura 26 es mostren els resultats per a l’extracció de polifenols a partir de residus de taronja en funció del 
pH. 

 

Figura 26. Massa de polifenols extreta en funció del pH de l’extracte de taronja. 

Tal i com es pot veure a la Figura 26, amb el programa estadístic SPSS es va concloure que no hi havia variància 
entre els resultats (tots presenten la lletra a i per tant no són significativament diferents). Per això, la millor 
opció per massa de polifenols que s’obtenia va ser no ajustar el pH, el qual era de 6 aproximadament. Es van 
obtenir 1,02 ± 0,09 mg de polifenols. 

4.1.4. Caracterització de l’extracte amb condicions òptimes 

A la Taula 4 es resumeixen les condicions d’extracció òptimes determinades per als residus d’espinacs. 

Taula 4. Condicions òptimes determinades per l’extracció de polifenols a partir de residus d’espinacs. 

ESPINACS 

Temperatura (ºC) Temps (min) Relació sòlid-líquid (g:ml) pH 

50 5 1:50 6 (sense ajustar) 

Tal i com es pot veure a la Taula 4, les millors condicions d’extracció pel residus dels espinacs van ser 50 ºC, 
durant 5 minuts, amb una relació sòlid:líquid de 1 g: 50 ml, al pH del residu (aproximadament 6). 
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A la Taula 5 hi figuren els principals polifenols identificats en l’extracte d’espinacs. 

Taula 5. Polifenols presents en els espinacs. Font imatges: (Haminiuk et al. 2012) 

 ESPINACS  

Nom Forma 
Tipus de 
polifenol 

Àcid 4-
hidroxibenzoic 

 

Àcid fenòlic; 
àcid 

hidroxibenzoic                 

Àcid vaníl·lic 

 

Àcid fenòlic; 
àcid 

hidroxibenzoic 

Rutina 

 

Flavonoide; 
flavonol 

Àcid p-cumàric 

 

Àcid fenòlic; 
àcid 

hidroxicinàmic 

Àcid 3,4-
dihidroxibenzoic 

 

Àcid fenòlic; 
àcid 

hidroxibenzoic 
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Àcid ferúlic 

 

Àcid fenòlic; 
àcid 

hidroxicinàmic 

Hespiridina 

 

Flavonoide; 
flavanona 

Tal i com es mostra a la Taula 5 aquest són els polifenols identificats en l’extracte d’espinacs amb la seva 
estructura química i el tipus de polifenols que són. La composició de l’extracte és de 0,36 ± 0,01 mg/l d’àcids 
hidroxibenzoics, 1,07 ± 0,02 mg/l d’àcids hidroxicinàmics i 4,87 ± 0,82 mg/l de flavonoides. 

A la Taula 6 es resumeixen les condicions d’extracció òptimes determinades per als residus de peles de taronja. 

Taula 6. Condicions òptimes determinades per l’extracció de polifenols a partir de residus de taronja. 

TARONJA 

Temperatura (ºC) Temps (min) Relació sòlid-líquid (g:ml) pH 

70 15 1:100 6 (sense ajustar) 

Tal i com es pot veure a la Taula 6, les millors condicions d’extracció pels residus de taronja van ser 70 ºC, durant 
15 minuts, amb una relació sòlid:líquid de 1 g: 100 ml al pH del residu (aproximadament 6). 

A la Taula 7 hi figuren els principals polifenols identificats en l’extracte de taronja. 

 

 

 

 

. 
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Taula 7. Polifenols presents en la taronja. Font imatges: (Haminiuk et al. 2012) 

 TARONJA  

Nom Forma 
Tipus de 
polifenol 

Àcid 4-
hidroxibenzoic 

 

Àcid fenòlic; àcid 
hidroxibenzoic                 

Àcid vaníl·lic 

 

Àcid fenòlic; àcid 
hidroxibenzoic 

Rutina 

 

Flavonoide; 
flavonol 

Naringenina 

 

Flavonoide; 
flavanona 

Àcid siríngic 

 

Àcid fenòlic; àcid 
hidroxibenzoic 

Àcid cafeic 

 

Àcid fenòlic; àcid 
hidroxicinàmic 
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Àcid p-cumàric 

 

Àcid fenòlic; àcid 
hidroxicinàmic 

Àcid 3,4-
dihidroxibenzoic 

 

Àcid fenòlic; àcid 
hidroxibenzoic 

Àcid ferúlic 

 

Àcid fenòlic; àcid 
hidroxicinàmic 

Hespiridina 

 

Flavonoide; 
flavanona 

Tal i com es mostra a la Taula 7 aquests són els polifenols identificats en l’extracte de taronja amb la seva 
estructura química i el tipus de polifenols que són. 

Amb aquestes condicions, els extractes obtinguts tenien un aspecte com el de la Figura 27. 
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Figura 27. A l’esquerra, l’extracte d’espinacs després de la centrifugació. A la dreta, l’extracte de peles de taronja. 

Tal i com mostra la Figura 27, l’extracte d’espinacs era d’un color verdós. Tot i la centrifugació, degut a la 
naturalesa dels espinacs va costar aconseguir que el residu restant precipites completament i va quedar una 
mica tèrbol. El contingut de polifenols va ser de 0,75 ± 0,01 mg en els 50 ml, és a dir, una concentració de 15,05 
± 0,23 mg/l. Conté sòlids en suspensió amb una concentració de 40 mg/l que es poden eliminar posteriorment 
amb tractaments amb membranes. 

L’extracte de taronja era molt més clar en comparació al d’espinacs (veure Figura 26) i només tenia un lleuger 
toc groguenc/taronja. El contingut total de polifenols va ser de 1,02 ± 0,09 mg en els 100 ml, és a dir, una 
concentració de 10,23 ± 0,95 mg/l. També tenia sòlids en suspensió que es poden eliminar en posteriors 
tractaments amb membranes. 

4.2. Procés integrat de membranes i resines per la separació i purificació de 
polifenols 

A continuació es plantegen processos integrats per a la separació i purificació de polifenols amb membranes i 
resines per cada un dels residus. Són plantejaments teòrics a partir de bibliografia, abans de posar-los en 
pràctica s’hauria d’estudiar el comportament exacte de cada membrana i resina amb els diferents residus per 
confirmar les membranes i resines escollides. Així també es determinaria el cabal més adequat. 
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Els dos extractes obtinguts són rics en flavonoides, així que els processos de membranes i resines, detallats a 
continuació, es centren en la recuperació d’aquests. A diferència de quan es fan els experiments preliminars 
amb cada una de les membranes, a l’hora de fer el procés d’integració, s’hauria d’estudiar en obert, és a dir, 
sense recircular ni el permeat ni el rebuig obtinguts amb les tècniques de membrana. 

4.2.1. Procés per a la recuperació dels polifenols dels residus d’espinacs 

Conidi et al. (2014) van desenvolupar un sistema integrat de membranes per al fraccionament dels compostos 
de les aigües residuals del processament de carxofa com el que es veu a la Figura 28. Van plantejar una UF (DCQ 
III - 50 kDa) preliminar per eliminar els TSS de l’extracte, que van quedar en el rebuig. Una vegada va estar 
clarificada la solució (permeat procedent de la UF) es va sotmetre a NF (NP030 - 400 Da). Els polifenols van 
quedar en el rebuig i els sucres en el permeat. El permeat es va tornar a sotmetre a NF (Desal DL – 150-300 Da) 
per concentrar els sucres en el rebuig, que poden ser d’interès alimentari  (additius). El permeat (aigua) pot ser 
reutilitzat per processar residus o netejar les membranes. 

 

Figura 28. Esquema del procés plantejat per a la recuperació dels diferents compostos de les aigües residuals de 
carxofa (Conidi et al. 2014). 

A la Figura 28 no només es detalla el procés sinó també els diferents compostos fraccionats i les seves 
aplicacions. Els polifenols obtinguts del retingut de la membrana NP030 tenen valor a nivell nutricional, 
alimentari, farmacèutic i cosmètic. 
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Cassano et al. (2016) van investigar un procés de membranes per separar els polifenols d’altres compostos dels 
residus de carxofa. Primer es van eliminar els TSS amb UF (150 kDa). El permeat clarificat (contenia 95% dels 
compostos desitjats) es va sotmetre a 5 membranes de NF diferents (NP010/NP030/TFC-S/NF200/Desal 
DL/Desal DK) per tal de determinar-ne les més adequades. Les membranes que van presentar millors resultats 
van ser les de MWCO de l’ordre de 200 Da (NF200/Desal DL) que van rebutjar els flavonoides, entre d’altres, 
en un 92%. Les salts van quedar en el permeat. 

Aehle et al. (2004) van dissenyar un procés d’adsorció per a la recuperació dels flavonoides presents en les fulles 
d’espinacs. Es van avaluar dos resines (XAD7HP/XAX16HP) i dos tipus de carbó vegetal adsorbent (NORIT 
ROX/Acticarbone) en un sistema obert. Tots van donar resultats favorables, tot i això, mentre la majoria de 
flavonoides es van poder desorbir de les resines, van quedar adsorbits de manera irreversibles en el carbó. La 
relació adsorbent:espinacs va ser de 1:3. Després de l’adsorció (15 minuts), les matrius es van rentar amb aigua. 
Les solucions obtingudes de l’adsorció i la neteja amb aigua es van barrejar per constituir la fracció 1 (veure 
Figura 29). A continuació va tenir lloc un procés de desorció amb un bany de les matrius en una solució d’etanol 
del 75%. L’eluent va constituir la fracció 2. Una última neteja de les matrius amb etanol pur va constituir la 
fracció 3.  

 

Figura 29. Esquema del procés de purificació de l’extracte aquós d’espinacs (Aehle et al. 2004). 

A la Figura 29 es pot veure tot el procés representat. En tots els adsorbents estudiats en aquell treball, menys 
d’un 5% dels flavonoides van quedar a la fracció 1, això demostrava l’eficiència de l’adsorció. Ara bé, hi havia 
molta diferència quan s’observava la desorció entre les resines i el carbó. La majoria dels flavonoides no es van 
poder alliberar del carbó (99% de NORIT ROX; 97% de Acticarbone) amb la solució d’etanol al 75%. Ni amb 
l’etanol pur es va millorar la desorció, indicant que els flavonoides quedaven atrapats al carbó. En canvi, el 90% 
dels flavonoides van ser desorbits per la resina XAD7HP i el 95% per la resina XAD16HP. No es van detectar 
flavonoides a la fracció 3 per tant es va demostrar que ja s’havien alliberat tots en l’etapa de desorció amb 
l’etanol al 75% (fracció 2).  

A partir de la revisió  crítica de les dades bibliogràfiques analitzades es planteja el procés de la Figura 30. 
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Figura 30. Esquema del procés proposat per a la separació i purificació de polifenols a partir de l’extracte d’espinacs. 
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Com que l’extracte d’espinacs és tèrbol i per tant conté una quantitat elevada de sòlids en suspensió (40 mg/l), 
la primera etapa, com es pot veure a la Figura 30, seria una membrana d’UF DCQ III de 50 kDa (Conidi et al. 
2011; Conidi et al. 2014) per clarificar l’extracte en el qual s’hi troben tres famílies de polifenols: flavonoides, 
àcids hidroxicinàmics i àcids hidroxibenzoics. Els més abundants són els flavonoides i són els prioritaris a 
recuperar. La majoria dels polifenols es quedaran en el permeat i els TSS en el rebuig. 

A continuació el permeat es sotmetria a un procés de NF amb una membrana de MWCO d’entre 200 i 400 Da, 
en aquest cas es planteja la NF200 (200 Da) (Cassano et al. 2016). La majora de polifenols serien rebutjats per 
la membrana, sobretot els flavonoides. Els àcids hidroxicinàmics i hidroxibenzoics quedarien repartits entre el 
rebuig i el permeat. Per això, els dos corrents es sotmetrien a un procés d’adsorció/desorció amb la resina 
XAD16HP. Es posaria en contacte l’extracte aquós, procedent de la membrana durant 15 minuts amb la resina 
en una relació adsorbent:extracte de 1:3.  A continuació, es rentaria la resina amb aigua i finalment es sotmetria 
la resina a tres cicles de contacte de 15 minuts amb una solució d’etanol al 75%. El líquid recuperat es faria 
evaporar, per tal de que només quedessin els polifenols purificats. En el corrent procedent de la resina 
XAD16HP A quedarien els flavonoides purificats, mentre que en el corrent procedent de la resina XAD16HP B 
quedaria una barreja de les diferents famílies en menor quantitat. Els sucres quedarien separats ja que no serien 
adsorbits per les resines. 
 

4.2.2. Procés per a la recuperació dels polifenols dels residus de taronja 

Com s’ha comentat a la revisió de l’estat de l’art, Cassano et al. (2014) van estudiar un procés integrat amb 
membranes d’UF, NF i DO per tal de recuperar flavonoides de residus de la producció de suc de taronja. La 
membrana d’UF va eliminar els sòlids en suspensió i va produir un corrent amb la major part dels flavonoides 
gràcies al seu baix percentatge de rebuig. La NF (PES10) va rebutjar les flavanones i l’antocianidina. Finalment 
la DO va obtenir una solució concentrada de flavonoides.  

A més, Conidi et al. (2012) va avaluar diferents membranes de NF per a la separació i concentració de polifenols 
dels residus del suc de taronja. Va estudiar 4 membranes amb diferents talls de pes moleculars (NF70 - 180 
Da/NF200 - 300 Da/N30F - 400 Da/NFPES10 - 1000 Da). La membrana amb percentatge de rebuig més alts va 
ser la PES10, rebutjant l’antocianidina amb un 89% i els flavonoides amb un 70%. A la Figura 31 es mostra una 
gràfica amb el rebuig dels flavonoides, l’antocianidina i els sucres en funció del tall de pes molecular de les 
membranes de 180 a 1000 Da, per als residus del suc de taronja. 
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Figura 31. Valors de rebuig de flavonoides, antocianidina i sucres (Conidi et al. 2012). 

Com es veu a la Figura 31, la membrana més adequada per tal de separar els compostos seria la de 1000 Da, és 
a dir, la PES10. 

Cassano et al. (2003) van proposar un procés integrat de membranes per clarificar i concentrar suc de cítrics i 
pastanaga. El suc es va clarificar amb una membrana de UF (15 kDa) eliminant els TSS que van quedar en el 
rebuig. El permeat es va sotmetre a OI (membrana de poliamida) que va concentrar els compostos antioxidants. 
El rebuig de la OI es va tractar amb DO per purificat els compostos. 

Gunathilake et al. (2014) van estudiar la OI per a millorar les propietats antioxidants dels sucs de fruita. Es va 
estudiar l’efecte de la temperatura (20/40 ºC) i la TMP (25/30/35 bars) a la membrana de OI BW30 les quals no 
van tenir cap efecte significatiu. En tots els casos la capacitat antioxidant dels sucs van ser incrementats entre 
un 30 i un 40%. 

Per altra banda, Campone et al. (2020) van estudiar diferents resines Amberlite macroporoses 
(XAD2/XAD4/XAD16) per a l’adsorció de polifenols a partir de suc de taronja. El suc de taronja es va centrifugar 
per tal d’eliminar la polpa i restes sòlides. Les resines es van rentar amb aigua, es van assecar a 70 ºC durant 24 
h i es van submergir en etanol durant 12 h. Finalment es va substituir l’etanol per aigua i es va posar en contacte 
500 mg de cada resina amb 10 ml de suc de taronja amb una agitació de 300 rpm. Es va agafar una mostra cada 
30 minuts fins a 240 minuts. Les condicions òptimes van ser amb la resina XAD16 amb un temps de contacte 
de 2 hores. A continuació s’havia de seleccionar el dissolvent d’elució. Es va posar la resina en un envàs i es va 
rentar amb aigua inicialment i amb diferents composicions del dissolvent (EtOH:H2O 10:0/3:7/7:3/0:19 v/v) i 
durant diferents temps de contacte (30/60/120 minuts). Es va seleccionar una composició de 7:3 durant 60 
minuts. 



Valorització de residus agroalimentaris (fruites i verdures) per a la recuperació d’antioxidants mitjançant la integració de processos 
d’extracció i de membranes   

  60 

Dong et al. (2015) i Zagklis et al. (2015) també van destacar la resina XAD16 per a la concentració de flavonoides 
a partir de fulles de regalèssia i residus del processament de raïm, respectivament. 

Zagklis et al. (2015) van optimitzar el procés d’extracció de compostos fenòlics del processament de raïm i els 
van separar per filtració amb membranes (UF i NF). El permeat resultant, ric en compostos fenòlics, es va 
sotmetre a un tractament amb resines (XAD4/XAD16/XAD7HP) per tal de separar els compostos fenòlics polars 
dels carbohidrats no polars. Les tres resines van presentar molt bons resultats a nivell d’adsorció de compostos 
fenòlics, ara bé l’adsorció de carbohidrats era limitada. Per això es va seleccionar la resina XAD16 com la que 
presentava millors resultats en els dos casos. Després de l’adsorció, van desorbir els carbohidrats amb aigua i 
finalment els polifenols amb etanol. El corrent final (que contenia etanol) el van concentrar per evaporació 
aconseguint una concentració de 190 g/l d’àcid gàl·lic equivalent, en front dels 0,44 g/l d’àcid gàl·lic equivalent 
inicials. A la Figura 32 es representa el percentatge d’adsorció de fenols segons les respectives resines. 

 

Figura 32. Adsorció de polifenols de les diferents resines (Zagklis et al. 2015). 
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Figura 33. Esquema del procés proposat per a la separació i purificació de polifenols a partir de l’extracte de taronja. 
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Figura 34. Esquema del procés proposat per a la separació i purificació de polifenols a partir de l’extracte de taronja. 
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Es plantegen dos processos d’integració de tecnologies per la separació i purificació dels polifenols. El procés 
de la Figura 33 és únicament amb membranes i el de la Figura 34 integra membranes i resines. 

Els dos processos comparteixen les primeres etapes. Es començaria amb una membrana d’UF DCQ III de 50 kDa 
per tal d’eliminar els sòlids en suspensió. Les tres famílies de polifenols presents en l’extracte, flavonoides, àcids 
hidroxicinàmics i àcids hidroxibenzoics quedarien majoritàriament en el permeat clarificat. 

A continuació, es sotmetria el permeat a una membrana de NF PES10 (1000 Da). Aquesta membrana 
concentraria els flavonoides en el rebuig. Els àcids hidroxicinàmics i hidroxibenzoics també serien concentrats 
en el rebuig però continuarien presents en el permeat. En el permeat també s’hi separarien els sucres. 

Per tant, en primer lloc, la membrana de UF separaria els polifenols i posteriorment, les membranes de NF els 
concentrarien. A partir d’aquí s’estudiarien dos processos.  

En el procés de la Figura 33 es purificarien els flavonoides (polifenols majoritaris) presents en el rebuig 
procedent de la NF amb la membrana de OI BW30. El producte desitjat quedaria en rebuig. El permeat seria 
bàsicament aigua (dissolvent dels extractes) amb diferents compostos en una composició baixa. 

A la segona opció plantejada (Figura 34) rebuig i permeat procedents de la membrana NF PES10 es sotmetrien 
a un procés d’adsorció/desorció amb la resina XAD16. Els anteriors corrents es posarien en contacte amb la 
resina durant 120 minuts. Es netejaria la resina amb aigua desionitzada per eliminar compostos no adsorbits. I 
finalment es passaria la dissolució d’elució (EtOH:H2O 7:3 v/v) per la resina durant 60 minuts per tal d’extreure 
els polifenols purificats. 

A partir del corrent procedent de la resina XAD16 A s’obtindrien els flavonoides purificats. De la resina XAD16 
B s’obtindria àcids hidroxicinàmics i àcids hidroxibenzoics concentrats i en una concentració baixa. En els dos 
processos d’adsorció quedarien els sucres apart ja que no serien adsorbits per les resines. 

Tots els corrents procedents de les resines, i per tant, que contindrien etanol serien sotmesos a un procés final 
per tal d’evaporar l’etanol i que quedessin simplement els polifenols.  
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5. Anàlisi de l’impacte ambiental  

Tot i que aquest TFG té un fort component de sostenibilitat ambiental ja que promou la valorització de 
compostos d’alt valor afegit tal com s’ha discutit a la introducció, s’ha fet un anàlisis dels aspectes ambientals 
del treball al laboratori. Estava fora del abast del TFG fer un estudi de l’impacte ambiental dels processos de 
tractament ja que aquests només han sigut definits en base a dades de la bibliografia i sense cap 
dimensionament de les etapes de tractament.  Per tant, a continuació es fa un estudi detallat associat al treball 
de laboratori.  

Experimental, en aquest treball s’han generat bàsicament residus sòlids com són tubs Falcon, filtres de disc de 
0,45 μm, puntes de pipeta, xeringues, tubs Eppendorf, filtres de vidre i membranes. Aquests es dipositen al 
contenidor de sòlids absorbents contaminants.  

L’aigua tractada dels experiments de pH també s’aboca al contenidor corresponent, el de bases inorgàniques 
en el cas de l’aigua amb NaOH i al de àcids inorgànics en el cas de la que tenia HCl. Els extractes dels experiments 
per determinar les condicions òptimes amb aigua sense tractar es llencen a la pica ja que és aigua sense 
productes tòxics. 

Pel que fa a l’impacte ambiental dels resultats d’aquest treball poden arribar a ser importants de cares a la 
valorització de residus. El projecte es basa en la idea de l’economia circular, que consisteix en transformar la 
cadena productiva de linear a circular, per tal de de millorar l’eficiència en l’ús dels recursos i contrarestar les 
despeses econòmiques i ambientals de la producció actual lineal (Maina et al. 2017). 

Les tècniques convencionals per al tractament i gestió dels residus orgànics en els països desenvolupats han 
consistit en la transformació d’aquests residus en aliment per als animals, compostatge, digestió anaeròbica, 
incineració i abocadors. Els abocadors causen seriosos problemes mediambientals com l’emissió de gasos, 
pudor i lixiviats. A causa de la composició dels residus orgànics i el seu alt contingut d’aigua, la incineració 
requereix de molta energia i és un procés poc eficient i molt contaminant. La digestió anaeròbica i el 
compostatge són processos on els residus orgànics es converteixen en productes sense valor. Per altra banda, 
processos de conversió termoquímics i bioquímics són tractaments més avançats amb potencial de produir 
productes de valor com polímers, combustibles i energia (Maina et al. 2017). 

A diferència d’altres residus, els residus agroalimentaris tenen un potencial de valorització molt ampli (aliments, 
cosmètica, energia..). Per això es considera prioritari enfocar-se cap a la producció sense residus, mitjançant la 
seva valorització (Makris et al. 2019). 

Actualment els residus agroalimentaris valoritzats s’utilitzen majoritàriament per a produir energia, 
melmelades i compostatge, tot i que la majoria no són reaprofitats. Per això el projecte en el qual s’emmarca 
aquest treball vol anar més enllà. Busca trobar tots els processos necessaris per tal de donar, a residus de fruites 
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i verdures, aplicacions concretes i treure’n el màxim rendiment millorant així l’impacte ambiental d’aquestes 
indústries, valoritzant els residus i seguint un esquema d’economia circular (Figura 35).  

 

Figura 35. Representació de l’aplicació d’aquest projecte en el marc de l’economia circular. 
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6. Conclusions 

Per tal de poder recuperar els antioxidants de les verdures i les fruites (en aquest cas dels espinacs i les taronges) 
s’han determinat les millors condicions d’extracció per d’obtenir la màxima massa de polifenols possible, tenint 
en compte la viabilitat econòmica.  

Les millors condicions determinades amb la tècnica d’extracció per maceració amb aigua pels espinacs són 
50ºC, 5 minuts d’extracció amb una relació sòlid:líquid 1:50 (g:ml) i pH de 6 aproximadament (sense ajustar). 
Per a les taronges les condicions òptimes són de 70ºC, 15 minuts d’extracció amb una relació sòlid:líquid 1:100 
(g:ml) i pH de 6 aproximadament (sense ajustar). En els dos casos s’han comparat els resultats amb la tècnica 
UAE, i tant a nivell de massa de polifenols, com per viabilitat econòmica, la maceració és la millor opció. Una 
avantatge afegida és utilitzar aigua com a dissolvent ja que s’eviten els dissolvents orgànics i s’abarateix el cost 
dels experiments. 

A continuació s’ha fet un estudi d’avaluació crítica dels resultats descrits a la bibliografia per definir les diferents 
opcions per a la separació i purificació dels polifenols (processos de membrana, tècnica d’adsorció/desorció i 
cromatografia de columna) i s’ha dissenyat diferents processos integrats per cada un dels residus (extracte 
d’espinacs i extracte de taronja).  

Per als espinacs es planteja un primer pas de separació de polifenols dels sòlids en suspensió que serien 
rebutjats amb la membrana de UF de 50 kDa. El permeat que contindria els polifenols es sotmetria a NF (200 
Da). Els flavonoides serien concentrats en el rebuig que finalment es sotmetria a un procés d’adsorció/desorció 
amb la resina XAD16HP per tal de purificar-los. En el permeat procedent de la NF hi quedaria una barreja de les 
diferents famílies de polifenols en una concentració baixa. També és purificaria per comprovar-ne el rendiment. 

Per a la taronja es començaria també amb una membrana de UF de 50 kDa per tal de separar els polifenols dels 
TSS. El corrent de permeat es tractaria amb una membrana de NF PES10. La majoria de flavonoides serien 
rebutjats. A partir d’aquí es plantegen dos processos: 

En el primer es purificaria els compostos amb una membrana de OI BW30 tant en el permeat com en el rebuig. 
El rebuig de la membrana de OI BW30 A seria on es trobaria la major quantitat de flavonoides i en el permeat 
hi quedaria generalment el dissolvent. En el rebuig de la membra de OI BW30 B i quedaria una barreja de les 
diferents famílies de polifenols purificades en una quantitat i baixa i en el rebuig i quedarien els sucres. 

En el segon, els dos corrents provinents de la NF es sotmetrien a un procés d’adsorció/desorció amb la resina 
XAD16. La quantitat majoritària de flavonoides purificats quedarien en el corrent resultant de la desorció de la 
resina XAD16 A. En l’adsorció de la resina XAD 16 B hi quedarien els sucres i en la desorció una barreja de les 
diferents famílies de polifenols.  
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Experimentalment s’hauria de fer una comprovació dels resultats previstos amb les membranes i resines 
estudiades bibliogràficament, per comprovar que presenten els resultats esperats. 
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7. Anàlisi Econòmica 

7.1. Cost experimental  

En aquest apartat s’analitza el cost econòmic de la part experimental del treball, dividint en taules els diferents 
tipus de costos (Lab Equipment and Lab Supplies, Fisher Scientific; ITW Reagents).   

A la Taula 8 es detallen els costos dels equips utilitzats, la vida útil, el temps d’ús i el cost total que representen 
tenint en compte vida útil i temps d’operació. 

Taula 8. Costs de l’ús dels equips de laboratori. 

Equip Cost Vida útil (anys) Temps d'ús (anys) Cost total (€) 

Balança analítica 376,00 € 10 0,13 4,89 € 

Placa calefactora i agitadora 695,00 € 10 0,13 9,04 € 

Centrifugadora 4.389,00 € 10 0,13 57,06 € 

Bany ultrasònic 815,00 € 10 0,08 6,52 € 

HPLC 49.600,00 € 10 0,13 644,80 € 

   Total 722,30 € 
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A la Taula 9 s’enumeren tots els materials utilitzats i el cost que representen. 

Taula 9. Cost del material. 

Material Unitats Preu  Cost total  

Vidre de rellotge 1 2,75 €/u 2,75 € 

Vas de precipitats de 25 ml 2 15,00 €/u 30,00 € 

Vas de precipitats de 50 ml 3 19,00 €/u 57,00 € 

Vas de precipitats de 100 ml 3 19,50 €/u 58,50 € 

Vas de precipitats de 200 ml 3 19,50 €/u 58,50 € 

Vas de precipitats de 1000 ml 2 19,50 €/u 39,00 € 

Tubs Falcon 50 ml 50 0,34 €/u 17,00 € 

Filtres de disc de 0,45 μm 120 1,54 €/u 184,80 € 

Xeringues 120 1,50 €/u 180,00 € 

Proveta 10 ml 1 7,97 €/u 7,97 € 

Pipeta de vidre 50ml 1 15,99 €/u 15,99 € 

Puntes de pipeta 30 0,05 €/u 1,50 € 

Matràs aforat 50 ml 1 20,65 €/u 20,65 € 

Matràs aforat 100 ml 1 23,05 €/u 23,05 € 

Tub eppendorf 120 0,06 €/u 7,20 € 

Vial 2 ml 130 0,01 €/u 12,97 € 

Imán 3 2,75 €/u 8,25 € 

  Total 725,13 € 
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S’han utilitzat pocs reactius ja que la maceració es fa amb aigua però a la Taula 10 es mostren tots els que s’han 
utilitzat, amb el seu cost. 

Taula 10. Cost dels reactius. 

Reactiu Quantitat Preu Cost total 

Aigua MilliQ 10 l 1 €/l 10,00 €  

Etanol 0,2 l 39,1 €/l 7,82 € 

Àcid clorhídric 0,04 l 10 €/l 0,40 € 

Hidròxid de sodi 20,4 g 6 €/kg 122,40 € 

Acetonitril 1 l 25,5 €/l 25,50 € 
  

Total 165,32 € 

7.2. Cost del personal 

A la Taula 11 es detalla el cost de personal que representa totes les hores dedicades. Segons el Conveni General 
de la Indústria Química per el 2020 (XIX-Convenio-General-de-la-Industria-Quimica-para-2018-2019-y-2020) els 
treballadors es distribueixen en grups professionals. L’autora del treball es podria considerar del grup 5 ja que 
no té els estudis universitaris finalitzats. I els directors del grup 7 (veure Taula 12). 

Taula 11. Cost del personal (autora del treball). 

 Dedicació Sou Sou total SS 

Cerca i lectura bibliogràfica 200 h 12,28 €/h 2.456,00 € 

2.431,44 € 
Experimentació al laboratori 140 h  12,28 €/h 1.719,20 € 

Tractament de resultats 90 h 12,28 €/h 1.105,20 € 

Redacció de memòria 170 h 12,28 €/h 2.087,60 € 

  Total 7.368,00 € 2.431,44 € 

Al sou total de l’autor se li aplica un 33% equivalent a la Seguretat social. Per tant, la suma del sou total i el de 
Seguretat Social seria el cost del treballador per l’empresa que seria de  9.799,44 €. 
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Taula 12. Cost de la direcció. 
 

Dedicació Sou Sou total SS 

Direcció 80 h 22,13 €/h 1.770,40 € 584,23 € 

Els mateixos càlculs s’apliquen per a la direcció del treball que resulta en un cost de 2.354,63 €. 

7.3. Cost total 

A la Taula 13 es fa un resum del cost total del treball. 

Taula 13. Cost total del treball. 

Cost experimental 

Equips 722,30 € 

Material 725,13 € 

Reactius 165,32 € 

Cost personal 12.154,07 € 

 TOTAL 13.766,83 € 

Per tant, el cost total del treball és d’uns 13.766,83 euros. 
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