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Abstracte 

Gràcies als sentits, som capaços de percebre el món. L’olfacte, a més, és el sentit que està 

relacionat amb la part més antiga del nostre cervell, aquella que és més instintiva i menys 

racional. És per això que l’olfacte té un gran impacte sobre els aspectes socials i emocionals. 

Fins a l’extrem que, de vegades, s’estima o s’odia un objecte o un aliment, en funció de l’olor 

que faci.  

És per això que en avui en dia es busca la durabilitat de les fragàncies que es compren, dels 

suavitzants de la roba, dels sabons i cremes corporals i fins i tot dels tes i les infusions. Com que 

tots aquests components s’evaporen de seguida, per la seva alta volatilitat, en aquest treball 

s’estudia com encapsular aquest principi actiu per tal que la seva olor sigui alliberada en el 

moment adequat. 

Per tal de no afegir més contaminants a l’escena global, aquest treball es realitzarà utilitzant 

biopolímers, que són biodegradables o compostables.  

Abstracte (eng) 

Thanks to the senses, we are able to perceive the world. Smell is also the sense that is related 

to the oldest part of our brain, the one that is more instinctive and less rational. That’s why 

smell has a big impact on social and emotional aspects. To the point where an object or food is 

sometimes loved or hated, depending on how it smells. 

That is why today we are looking for the durability of the fragrances that are bought, fabric 

softeners, body soaps and creams and even teas and infusions. Because all these components 

evaporate immediately, due to their high volatility, this work studies how to encapsulate this 

active ingredient so that its odour is released at the right time. 

In order not to add more pollutants to the global scene, this work will be done using 

biopolymers, which are biodegradable or compostable. 
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1. Objectius del treball 

Durant la llargada d’aquest treball, es pretén sintetitzar diverses microcàpsules amb 

tensioactius diferents per tal d’estudiar-ne quin dóna millors resultats. Per dur a terme aquest 

objectiu, s’haurà de realitzar una exhaustiva recerca sobre els components amb els quals és 

possible treballar i, tenint en compte el material del qual disposem al laboratori i la situació 

econòmica actual, triar les substàncies més adients per treballar-hi. 

Un cop triats els reactius, s’espera realitzar microemulsions prèvies a la microencapsulació amb 

la intenció d’augmentar el potencial zeta de la substància a encapsular i per tant, reduir la 

grandària de la microcàpsula final, fet que serà observable gràcies a l’anàlisi a través d’equips 

específics de les mostres un cop emulsionades. 

Seguidament es realitzaran les microencapsulacions per a les quals s’han d’afegir polímers, en 

aquest cas, es buscarà que aquests polímers siguin o bé biodegradables o bé biocompostables, 

és a dir, es treballarà sempre amb biopolímers. Aquesta decisió permet que en les diferents 

aplicacions de les microcàpsules no es generin més microplàstics ja que són altament 

contaminants. 

L’estudi dels resultats de les microcàpsules obtingudes es farà a través d’un microscopi òptic 

on es podran observar i mesurar els midas de partícula, a més de saber si la encapsulació ha 

estat correcta. 

Finalment, amb les anàlisis realitzades, es discutirà la dependència de les variables amb 

l’objectiu de qualificar i quantificar la relació entre elles.   
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2. Microencapsulació 

2.1. Conceptes bàsics 

La microencapsulació és una tècnica que pretén emmagatzemar dins d’una matriu polimèrica 

compostos actius, com per exemple aromes i fragàncies que poden estar en fase sòlida, líquida 

o gasosa. La matriu formada de polímers prims que farà les funcions de membrana només 

deixarà anar el principi actiu quan es donin certes condicions, més endavant s’estudia com 

controlar aquest alliberament. Aquesta membrana a part de ser resistent i estable, ha de ser 

immiscible en el medi i adherent al nucli.1 2 

Quan es parla de microencapsulació es pot fer referència a microcàpsula, on el nucli és envoltat 

de polímer i el principi actiu queda tancat, i microesferes, on el principi actiu es troba en forma 

de micropartícules i en dissolució dins d’una matriu polimèrica.3 4 

Sempre que les càpsules siguin inferiors a 1mm, se les denomina microcàpsules, amb l’excepció 

que si són inferiors a 1µm se les anomena nanocàpsules (també nanoesferes o nanopartícules, 

depenent del cas).5 6 

Il·lustració 1. Fotografia de microcàpsules realitzada amb el microscopi òptic a 20x. 
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2.2. Objectius  

La microencapsulació ha resultat molt útil en diferents àmbits on els seus objectius principals 

són els següents:7 

• Protegir compostos actius 

I per tant, retardar la seva degradació, estabilitzar els components volàtils i separar-los de 

substàncies que siguin incompatibles. 

• Modificar les propietats dels compostos actius 

Es pot dur a terme emmascarant olors o gustos. 

• Permetre una difusió controlada 

Tenint en compte la duració en el temps, estendre la seva vida útil i per tant, allargant la vida 

del producte i la seva efectivitat. 

• Permetre canvis de fase 

Així com fer la transformació de líquids en sòlids per facilitar la manipulació del producte. 

• Eliminar intermediaris 

Suprimir el compost del mig per poder atrapar contaminants o no crear-ne’n de nous. 

 

2.3. Tecnologies de microencapsulació 

Per arribar a tenir una microcàpsula existeixen diferents mètodes que seran més o menys 

adients depenent del producte que es vulgui encapsular. Les tecnologies a utilitzar són diferents 

segons factors, com per exemple, si el component és polar o apolar, volàtil, la mida, el temps 

d’alliberament desitjat, la delicadesa del component i el pressupost. Una separació bàsica entre 

els diversos tipus de microencapsulació és segons la naturalesa del procés:8 9 

Processos físics: Assecat per aspersió, recobriment en llit fluïditzat. 

Processos químics: Polimerització interfacial i inclusió molecular. 

Processos fisicoquímics: coacervació complexa, liposomes i gelificació iònica. 
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En l’actualitat, els dos processos que, degut al seu cost relativament baix i la seva producció en 

cadena, s’utilitzen més freqüentment són: l’atomització i l’extrusió. 

 

2.3.1. Spray drying (assecat per aspersió)  

Tot i que s’han desenvolupat moltes tècniques per microencapsular ingredients alimentaris, 

l’assecat per esprai és la tecnologia més comuna que s’utilitza a la indústria alimentària a causa 

del baix cost i de l’equip disponible. La tècnica d’assecat per polvorització s’ha utilitzat 

àmpliament  des de la dècada de 1930 per preparar els primers sabors encapsulats, utilitzant 

goma d’acàcia com a material de paret. No obstant, actualment, s’utilitza per assecar aliments 

sensibles a la calor, com ara sabors, lípids i carotenoides, productes farmacèutics i altres 

substàncies, a causa de l’evaporació ràpida del dissolvent (normalment aigua) el material 

encapsulant atrapa material "actiu" dins d'una matriu protectora quasi a l’instant, que és 

essencialment inerta respecte al material que s'encapsula. Aquesta propietat obligatòria 

imposa un estricte control dels materials encapsulants que s’utilitzaran, a més d’una 

optimització de les condicions de funcionament. De la mateixa manera, si el compost 

encapsulat és de naturalesa hidròfoba, també s'ha de tenir en compte l'estabilitat de l'emulsió 

d'alimentació abans de l'assecat. 10 

El procés consisteix en tres etapes clarament diferenciades: dispersió o emulsió, 

homogeneïtzació i atomització: s’atomitza el material que es troba en estat líquid, tant com a 

solució com a dispersió, formant finalment gotes per sobre d’una corrent de gas escalfat. Quan 

les petites gotes del líquid entren en contacte amb el gas, es produeix una ràpida evaporació 

del solvent que formarà una pel·lícula fina del material de recobriment. En aquest mètodel 

component o substància a encapsular és envoltat per una matriu protectora, normalment un 

polímer com goma acàcia, maltodextrina, midó o carbometilcelulosaa.11 

Aquesta tècnica es pot aplicar a materials hidrosolubles, olis de peix fixat sobre una matriu 

sòlida de carbohidrats (midó modificat, maltodextrina, ciclodextrina), pigments naturals, midó 

com a material de suport, concentrat de cèl·lules probiòtiques i llet en pols.11 

Amb aquest mètode s’obtenen càpsules d’una mida inferior a 100μm i, en comparació amb 

altres mètodes, l'assecat per aspersió proporciona una eficiència d'encapsulació relativament 
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alta: es troba entre 96 i 100%. Dins dels paràmetres més importants a controlar durant l'assecat 

per aspersió es troben: les temperatures d'entrada i sortida de l'aire d'assecat, el flux 

d'alimentació del producte a assecar, el temps de residència i el condicionament de la matèria 

primera. L’assecat per dispersió ofereix l’avantatge atractiu de produir microcàpsules en una 

operació de processament continu relativament senzilla, encara que pot resultar inadequat per 

materials molt sensibles a la calor. 12 

 

2.3.2. Spray cooling (refredat per aspersió) 

Aquest mètode, que és una variant de l'assecat per aspersió consisteix en refredament o 

congelació i és considerat un dels més adequats per a l'assecat de materials biològics i aliments 

sensibles. L'aspersió per refredament i congelació involucren dispersió d'ingredients solubles 

en aigua en un greix fos o cera; aquesta dispersió es realitza a través d'injectors amb calefacció 

dins d'una càmera a temperatura ambient o temperatura de refrigeració; si la càmera es troba 

a temperatura ambient, el material d'encapsulació tindria un punt de fusió entre 45 i 122°C i si 

la càmera està freda, els materials fondrien a 32-42°C podent ser utilitzats. 13 

Les microcàpsules són insolubles en aigua, és per això que podria ser alliberat el seu contingut 

quan la temperatura del producte alimentari augmentés per sobre de la temperatura de fos del 

greix o cera. A l'assecat per refredament o congelació, el material a encapsular és barrejat amb 

el portador i és atomitzat per mitjà d'aire fred. Les microcàpsules són produïdes per 

nebulització de l'emulsió o suspensió que conté el material paret i la substància activa pot ser 

sòlida o líquida. 13 14 

Les cobertures emprades usualment són olis vegetals, d'aquesta manera es poden encapsular 

líquids sensibles a la calor i materials que no són solubles en dissolvents convencionals. La 

reducció de la temperatura produeix una solidificació del lípid paret l'encapsulació de la 

substància activa en el centre de la càpsula. L'aspersió per refredament és usualment emprada 

per encapsular compostos químics com sulfat ferrós, vitamines, minerals, acidulants, sabors i 

aromes, productes de fleca, sopes en pols i aliments que contenen un alt nivell de greix. La 

selecció del procés d'encapsulació per a una aplicació considera la grandària mitjana de la 

partícula requerida, les propietats fisicoquímiques de l'agent encapsulant i la substància a 

encapsular. En l'aspersió per congelació, el material de coberta és fos i atomitzat a través d'un 
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filtre de pneumàtic en un got, el qual generalment  conté un bany de gel de diòxid de carboni 

(CO2), (temperatura -50 ºC) en un llit fluïditzat  fos. Així, les gotes s'adhereixen sobre les 

partícules i formen una pel·lícula de coberta solidificada. Aquests processos són adequats per 

a protecció d'alguns materials hidrosolubles, que poden, de manera diferent, ser volatilitzats o 

danyats durant el processament tèrmic.15 16 

 

2.3.3. Llit fluïditzat 

Per dur a terme aquest procediment, s’han de mantenir en un ‘’llit’’ en suspensió les partícules 

que es volen microencapsular. Aquest llit està situat a dins d’una càmera on rep una corrent 

d’aire vertical a gran velocitat.  

El material de membrana, s’atomitza dins de la mateixa càmera que, gràcies a l’acció del vent, 

se solidificaran recobrint així les partícules de principi actiu al mateix llit fluïditzat. 

Aquest procés està especialment dissenyat per encapsular les substàncies sòlides amb 

cel·lulosa o derivats metacrílics entre d’altres. 17 18 13 

2.3.4. Processos alterns 

Antisolvents supercrítics (ASS) és una tècnica anàloga a l'assecat per aspersió, on l'aliment és 

contínuament portat a un procés d'aspersió dins de diòxid de carboni (que actua com 

antisolvent en la majoria de polímers incloent lisozim). La tècnica i les seves variacions, 

requereixen polímers dissolts en un solvent o barreja (anomenats co-solvents) miscibles amb 

CO2 per després ser polvoritzat dins de CO2. El potencial de l'aplicació de ASS en l'àrea 

d'aliments ha estat recentment mostrat per a la microencapsulació de nisina en nanopartícules 

de poli (L-làctic) (PLA). La seva naturalesa hidrofòbica permet la interacció intermèdia amb 

nisina d'una manera controlada. Processos de microfluidizació i tecnologies basades en líquids 

utilitzen el flux induint cisalla de líquids i altres agregats tous per produir o mantenir dispersió 

de nano mides dels materials processats. La microfluidització és una tecnologia utilitzada en el 

processament dels aliments, especialment en els productes lactis, i ha estat emparada en la 

producció de liposomes submicró per a l'alliberament de sulfat de ferro, àcid ascòrbic i altres 

components hidròfil mal absorbits, així com per a la encapsulació de cultius probiòtics. 3 19 



Microencapsulació de fragàncies amb biopolímers   
Andrea Peláez Guerrero 

 
19 

 

2.3.5. Co-extrusió 

La microencapsulació per extrusió involucra el pas d'una emulsió del material actiu i el material 

paret a través d'un material dónat a alta pressió. L'extrusió constitueix el segon procés més 

utilitzat, després de l'assecat per aspersió, per a l'encapsulació de gustos. Un procés típic 

involucra la barreja de gustos amb xarop de blat de moro o midó modificat calent, extraient la 

barreja en forma de esferes petites (pellets) dins d'un bany amb un dissolvent fred com el 

isopropanol; aquest solidifica el xarop en un sòlid amorf, banyant els gustos.20 

2.3.6. Coacervació  

És un mètode físico-químic que es basa en la formació d'un sistema de tres fases químicament 

immiscibles: 21 

a) Formació d'un sistema de tres fases químicament immiscibles: una fase líquida o fase 

contínua, un material a recobrir i un material de cobertura o de paret.  

b) Deposició del material polimèric líquid que formarà la coberta sobre el material a cobrir  

c) Solidificació de la coberta.  

Amb aquesta tècnica, es poden obtenir microcàpsules esfèriques molt petites, fins i tot de 4 

micres i amb una càrrega de material a encapsular al voltant de l'90%. A més, proporcionen una 

bona protecció contra les perdudes per volatilització i contra l'oxidació.22 

Aquest procés consisteix en un solut polimèric separat en forma de petites gotes líquides, que 

constitueix el coacervat. La deposició d'aquest coacervat al voltant de les partícules insolubles 

disperses en un líquid forma càpsules incipients, que per una gelificació apropiada dóna les 

càpsules finals. És un fenomen que es presenta en solucions col·loïdals i es considera el mètode 

original d'encapsulació. Les estratègies per induir la coacervació depenen principalment de les 

característiques físico-químiques del polímer i del centre a recobrir. Durant la coacervació, la 

separació de fases és induïda per l'addició lenta d'un "no-solvent" sobre una solució del polímer 

formador de coberta, contenint suspès el material que va a encapsular. S'entén per "no-

solvent" aquell dissolvent que és miscible amb el dissolvent del polímer i en el qual el polímer 

és insoluble. A mesura que s'addiciona el no-solvent, es provoca la insolubilització del polímer, 

el qual, al seu torn, es va dipositant al voltant de les partícules presents en suspensió. Al final 
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del procés, s'afegeix un volum elevat del no-solvent amb la finalitat d'endurir les microcàpsules. 

23 22 

Generalment, el material central utilitzat en la coacervació ha de ser compatible amb el polímer 

del recipient i ser insoluble (o tot just insoluble) en el medi de coacervació. Aquesta tècnica pot 

ser simple o complexa. La tècnica simple involucra només un tipus de polímer amb l'addició 

d'agents fortament hidròfil a la solució col·loïdal. La complexa es caracteritza per ser altament 

inestable a agents químics, com glutaraldehid. Per a l’encapsulació, aquest procés ha estat 

extensivament utilitzat per a la producció de microcàpsules d'alcohol polivinil, gelatina-acàcia i 

diversos altres polímers.2 

2.3.7. Evaporació-extracció del dissolvent 

Tots els processos que eliminen el dissolvent, ja sigui per extracció com per evaporació en el 

qual està dissol el polímer, es troben agrupats en aquest mètode. 

En tots els casos, primer es dóna una emulsió del tipus oli/aigua o oli/oli, on la fase interna de 

l’emulsió és un dissolvent orgànic el qual té una baixa solubilitat amb la fase externa (oli o aigua) 

és per això, que es necessita un tensioactiu. Després d’aquesta emulsió, s’inicia la precipitació 

gradual en la qual s’elimina el dissolvent i s’obtenen microesferes.3 24 

2.3.8. Co-cristalització 

És un procés de microencapsulació on dos ingredients són incorporades a un conglomerat 

porós de microcristalls de sacarosa formats per cristal·lització espontània. Els processos són 

duts a terme per concentració de xarops de sacarosa fins supersaturació. Aquesta 

s'aconsegueix amb agitació constant del material a encapsular, això permet una nucleació i 

aglomeració del producte. 3 8 

La co-cristal·lització és una alternativa flexible i econòmica ja que és un procediment 

relativament simple; són nombrosos els productes que poden ser encapsulats: sucs de fruites, 

olis essencials, saboritzants, aromatitzants i sucre morena (sacarosa), etc. L'estructura del vidre 

de sacarosa pot ser modificada per formar agregats de cristalls molt petits, que incorporen els 

sabors. En seria un exemple la cristal·lització espontània del xarop de sacarosa aconseguida a 

altes temperatures (uns 120 ° C). Durant el procés, el líquid amb el gust és transformat en 
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grànuls secs i alguns compostos termosensibles poden ser degradats. L'oli de la pela de taronja 

ha estat encapsulat utilitzant processos de cocristalizació, a més d'olis vegetals. 25 26> 

2.3.9. Encapsulació en liposomes 

L’encapsulació en liposomes és la millor manera de protegir ingredients hidrosolubles de 

sistemes alimentaris líquids. Són una única capa o multicapa de fosfolípids que contenen 

qualsevol component lipofílic. Es pot descriure com vesícules que es formen, quan pel·lícules 

de fosfolípids són dispersades en un medi aquós i són selectivament permeables a ions. Es 

formaran quan una solució aquosa de substància activa es barregi amb la pel·lícula del lípid; la 

seva aplicació en aliments és possible sempre i quan s’utilitzin els solvents no orgànics, per 

exemple, emprant la deshidratació. 23 27 

Els liposomes són partícules microscòpiques, fetes, principalment, de lípids i aigua. Són 

estructures compostes d'una bicapa de lípids que engloben un volum aquós. S'elaboren amb 

molècules amfifíliques que posseeixen llocs hidrofòbics, per exemple, fosfolípids com la 

lecitina. En la fase aquosa, si el material és hidròfil es col·loca a encapsular ( o directamente: 

s’encapsula) i si el material és lipofílic, s’agrega en el solvent orgànic on esdissoldràn els 

fosfolípids.27 

Els atrapaments en liposomes de materials hidrofòbics i hidròfils, generalment són utilitzats en 

l'alliberament de vacunes, enzims i vitamines del cos. Aquests materials consisteixen en una o 

més capes de lípids no tòxics i acceptables en aliments; però la permeabilitat, l’estabilitat, 

l’activitat superficial i l’afinitat poden variar amb la mida i la composició del lípid. L'alliberament 

del principi actiu es realitza per difusió a través de la bicapa; per destrucció de la vesícula; per 

mitjà d'una concentració crítica de ions de calci o bé per un canvi de pH.28 29 

2.3.10. Gelificació iònica 

El mètode consisteix en suspendre el principi actiu en una dissolució d'alginat sòdic que es fa 

degotar sobre una dissolució aquosa de clorur càlcic. El resultat és que el principi actiu queda 

encapsulat per una coberta de alginat càlcic, que és insoluble però permeable: 30 31 

2𝑁𝑎 − 𝐴𝑙𝑔𝑖𝑛𝑎𝑡 + 𝐶𝑎2+ → 𝐶𝑎 − 𝐴𝑙𝑔𝑖𝑛𝑎𝑡 + 2𝑁𝑎+ 

Equació 1. Encapsulació amb alginat. 
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La formació de les cobertes de les microcàpsules es dóna per la reacció entre un polisacàrid i 

un ió de càrrega oposada.  

 

La gelificació iònica es pot dur a terme mitjançant dues tècniques:32 30 

• Gelificació externa: la sal de calci soluble és agregada a una emulsió A / O. La mida de 

partícula no pot ser ben controlada i les partícules tendeixen a coagular en grans 

masses, abans d'adquirir la consistència apropiada. A més, la mida de partícula que 

s'obté és gran, entre 400 micres i 1 mm.  

• Gelificació interna: es basa en l'alliberament de l'ió de calci des d'un complex insoluble 

en una solució d'alginat de sodi. Això es porta a terme per acidificació d'un sistema oli-

àcid soluble, amb participació en la fase aquosa de l'alginat. Aquesta tècnica permet 

obtenir partícules d'una mida d'aproximadament 50 micres. D'acord amb aquesta 

tècnica, a la fase aquosa, generalment formada per alginat i carbonat càlcic, se li afegeix 

la fase oliosa (oli vegetal, Span 80 i àcid acètic) . 

Les reaccions que es produeixen són les següents: 

a) Difusió de l'àcid acètic des de la fase oliosa a l'aquosa. 

𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻𝑜𝑙𝑖 →  𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻𝑎𝑞  

Equació 2. Difusió de l'àcid acètic. 

b) L'hidrogenió és alliberat de l'àcid acètic a la fase aquosa. 

𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 → 𝐻+ +  𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂 

Equació 3. Alliberació de l'hidrogenió. 

c) El calci és alliberat per la reacció entre lhidrogenió i la sal insoluble de calci. 

d) El gel d'alginat es forma gradualment a través de la reacció entre el calci i els residus 

dels àcids glucurònics de la cadena. D’aquesta manera es crea l'estructura coneguda 

com "eggbox" en la qual, metafòricament, els ous serien els ions de calci. 

2 𝐴𝑙𝑔−  +  𝐶𝑎+2 →  𝐶𝑎 (𝐴𝑙𝑔)2 

Equació 4. Formació del gel d'alginat. 

Aquest gel d'alginat càlcic és permeable a molècules solubles en aigua, sempre i quan, 

els pesos moleculars siguin inferiors a 5000 dalton, amb l’excepció dels lípids que 
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romandran a la matriu, tot i tenir un pes molecular baix. Les molècules grans que 

excedeixin el 10.000 dalton, podran ser difoses a través del gel.33 

2.3.11. Polimerització interfacial 

En aquest procés, es produeix la polimerització d'un monòmer en la interfase de dues 

substàncies immiscibles. Cosa que formarà una membrana que dónarà lloc a la paret de la 

microcàpsula. Aquest procés s’explica en tres passes:2 

I. Dispersió d'una solució aquosa d'un reactant soluble en aigua, en una fase orgànica per 

produir una emulsió aigua en oli. 

II. Formació d'una membrana polimèrica en la superfície de les gotes d'aigua, iniciada per 

l’addició d'un complex soluble en oli a l'emulsió anterior. 

III. Separació de les microcàpsules de la fase orgànica i la seva transferència en aigua per dónar 

una suspensió aquosa. La separació de les microcàpsules es pot dur a terme per 

centrifugació. 

La selecció del mètode d'encapsulació es fa en funció de: la mida mitjana de la partícula 

requerida, les propietats físiques de l'agent encapsulant, la substància a encapsular, les 

aplicacions del material encapsulat proposat, el mecanisme d'alliberament desitjat i el cost.3 9 

 

1.3.12 Inclusió molecular 

En aquest mètode, s'utilitza el fenomen de separació de fases, en una barreja de dos polímers 

químicament diferents i incompatibles en un mateix solvent. El material a encapsular 

interaccionarà només amb un dels dos polímers, el qual s'adsorbirà en la superfície del material 

a encapsular, tot formant una pel·lícula que els englobarà. De manera general, aquest procés 

es duu a terme en solvents orgànics i sempre que el material a encapsular sigui sòlid.22 34 

Aquesta tècnica és definida com el resultat d'interaccions entre components en els quals una 

petita molècula s'ajusta dins d'una altra i és envoltada per la seva forma circular. Aquesta 

molècula que envolta, és coneguda com l’agent encapsulant i, en aquest cas, es tracta de la 

ciclodextrina. A través d'aquest procés, es poden protegir sabors i altres ingredients sensibles 

a la calor, que són addicionats en aliments, oli d'all, ceba i vitamines A, E, K. 3 35 
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2.4. Aplicacions 

La introducció de les tècniques de microencapsulació amb finalitats industrials va tenir lloc a 

finals de la dècada de 1950.  Es van fer servir per produir paper sensible a la pressió amb 

solucions hidròfobes de colorants encapsulats. Des de llavors, la microencapsulació s'ha anat 

millorant, modificant i adaptant constantment per a una gran varietat de propòsits i aplicacions. 

Com a resultat, s'ha convertit en una tecnologia dinàmica, caracteritzada per un augment 

progressiu del nombre d'articles científics derivats de la recerca bàsica, reflectint un creixent 

interès industrial. 

Realitzant un estudi de mercat actual de microencapsulació i els seus camps de aplicació, 

s'observa que la majoria d'aplicacions (68%) es destinen a el sector farmacèutic, seguit de 

l'alimentari amb un 13%, del tèxtil i del cosmètic. Per contra, el sector electrònic és aquell que 

abasta menys camp.36 37 

 

 

 

2.5. Materials 

Els materials implicats en el procés s’inclouen en diferents grups, segons la seva funció: 

2.5.1. Agent actiu 

L’agent actiu es defineix com el producte que es vol mantenir, encapsular. En la següent imatge, el 

component a encapsular (l’agent actiu) es reconeix pel color verd. La franja de color negra que 
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l’envolta representa l’agent encapsulant i la zona més clara que es troba envoltant a aquesta, 

és el potencial zeta, del qual es parlarà més endavant.38 2 

 

Il·lustració 2. Fotografia de microcàpsules realitzada amb el microscopi òptic a 50x. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2. Agent encapsulant 

Per agent encapsulant s’entén aquell material que fa la funció de paret de la microcàpsula. La seva 

principal funció és la de protecció de l’agent actiu. El material de paret podrà influenciar en l’estabilitat, 

l’emulsió, la mida de la partícula, les propietats i la vida útil del component actiu. Les categories següents 

fan referència als tipus de materials encapsulants que es poden trobar fins al moment:39 26 
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CATEGORIA EXEMPLES 

CERES I LÍPIDS Parafines, diglicèrids, monoglicèrids, olis, grasses, àcid, triestearina. 

PROTEÏNES Gluten, caseïna, albúmina, gelatina. 

CARBOHIDRATS Midó, dextrans, sacarosa, xarop de blat 

GOMES Agar, alginat de sodi, goma aràbiga 

POLÍMERS Polipropilè, polibutandiens, poliestirens 

BIPOLÍMERS PLA, PLGA, PCL. 

Taula 1. Tipus d'agents encapsulants. 
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2.5.3. Tensioactius 

Els tensioactius es defineixen com una substància amb una part hidròfoba i una part hidròfila. 

La cua, és a dir, la part hidròfoba, està composada per una o més cadenes hidrocarbonades; 

per contra, el cap presentarà grups amb càrrega i grups sense càrrega. D’aquest comportament 

se’n diu amfifílic i a la següent imatge es diferencien els quatre tipus de tensioactius segons el 

seu comportament:40 41 

 

Il·lustració 3. Esquema dels diferents tipus de tensioactius. 

Els tensioactius iònics són aquells que presenten el grup hidròfil amb càrrega, ja que han 

guanyat o perdut electrons. L’aniònic, per la seva banda, és el que conté el grup hidrofíic amb 

càrrega negativa, deguda al seu increment d’electrons. Per contra, el grup catiònic és aquell 

que ha perdut electrons i per tant té una càrrega positiva. Tant en aquests grups, com en el 

grup dels amfòters, el valor del pH és molt important. El primer només actuarà a pH elevats; el 

segon només a pH baixos. A més a més, el grup dels amfòters varia la seva càrrega en funció 

del pH del medi: positiva en medis àcids, negativa en medis bàsics i un híbrid en medis neutres. 

Per últim, els tensioactius no iònics seran aquells en què el seu grup hidròfil forma cadenes de 

polioxietilè.42 43 
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Els tensioactius són utilitzats per modificar la tensió superficial de les substàncies. Gràcies a la 

seva composició molecular actuen en la interfase (límit entre dues fases), tot provocant que les 

molècules tendeixen a col·locar-se formant una única capa superficial. 42 

2.5.4. Reticulant 

El reticulant és una molècula que conté dos o més extrems reactius, capaços d’unir-se 

químicament a grups funcionals específics. Per tant, és el component que reacciona amb els 

polímers de la membrana i funciona com a nexe d’unió per dónar, finalment, una xarxa 

tridimensional. Aquesta estarà formada per enllaços covalents, que dificultaran el moviment 

de relaxació de les molècules i faran que el material resultant sigui més estable, i alhora, 

millorarà les propietats físiques de la microcàpsula. 44 45 

 

2.6. Alliberament del principi actiu 

El principal objectiu d’encapsular un component és aïllar el principi actiu de l’entorn que 

l’envolta fins al moment desitjat d’alliberació. D’aquesta tasca s’encarrega la paret que 

recobreix el nucli. És molt habitual que estiguin preparades per trencar-se en aplicar un esforç 

mecànic, però també es pot allibera mitjançant altres mecanismes no tant coneguts com : la 

fusió de la paret, l’acció d’un dissolvent, un atac enzimàtic, una reacció química o bé, l’acció del 

pH.   

El trencament de la membrana és un altre factor important a tenir en compte, així com s’explica 

en el següent apartat. 38 2 
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2.7. Mecanismes d’alliberació 

Els diferents mecanismes d’alliberació del principi actiu depenen de l’aplicació final que es 

pretengui per la microcàpsula. A continuació es presenten en una taula els principals 

mecanismes: 46 47 48 

Mecanisme Mètode  

Alliberament físic Trencament del material de paret per 

acció de forces externes (pressió o 

fricció). 

Alliberament químic Fenòmens químics: canvis de pH, pressió 

osmòtica, hidròlisi o degradació 

enzimàtica.  

Fusió Per acció de la calor la paret es desfà, 

aquesta està formada per lípids 

normalment que tenen un punt de fusió 

baix. 

Dissolució En un solvent adequat la paret es 

descompon. Els compostos hidrosolubles 

es dissolen fàcilment per causes 

d’humitat o per afegiment d’agents 

químics o sals. 

Difusió Gràcies a la solubilitat i la permeabilitat 

dels materials de paret es pot controlar el 

gradient de concentració, les forces 

d’atracció intermoleculars, el grau 

d’entrecreuament i la cristalinitat. 

Taula 2. Mecanismes d'alliberació, taula realitzada per l'autora. 
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3. Olis essencials, aromes i fragàncies 

3.1. Olis essencials 

 

3.1.1. Definició 

Els olis essencials són una barreja de multitud de substàncies (poden haver-hi més de 100 

components diferents) obtingudes de les plantes, amb una composició química complexa i un 

caràcter molt aromàtic. Les plantes aromàtiques són les que concentren una major quantitat 

d’essències, aquestes poden estar a tota la planta, a les fulles, a les flors, als fruits o, fins i tot, 

a les arrels.49 50 

Els olis essencials tenen un preu elevat degut a la seva alta volatilitat i la facilitat amb la qual 

són alterables. Si hi afegim que el percentatge en què es troben a la planta és molt baix i que, 

per tant, s’ha de cultivar i collir una gran quantitat de matèria vegetal per obtenir una minúscula 

quantitat d’oli, el resultat és un preu bastant encarit.   

La gran majoria d’olis essencials són incolors i volàtils, els podem trobar molt viscosos, 

semisòlids o en forma de resina.50 

S’ha de diferenciar entre l’olor característic d’una planta (on només percebem una part de la 

seva essència), i entre l’oli essencial de la planta (on s’ha d’haver sotmès la planta en qüestió a 

un tractament fisico-quimic).51 52 

La composició principal dels olis essencials són els terpens, que arriben a ocupar concentracions 

del 75% al 90% del pes total. Aquests o bé no presenten olor, o tenen una contribució molt 

baixa a l’aroma. En canvi, sí que constitueixen la base de l’oli essencial, és a dir, proporciona les 

propietats bàsiques com són la volatilitat, la inflamabilitat, la densitat i la viscositat, entre 

d’altres.53 50 

Els compostos orgànics amb grups funcionals (cetones, esters, alcohols, aldehids i èters) són els 

responsables de l’olor, tot i que es troben en menor proporció. Aquestes substàncies, que ja 

presenten un aroma particular per separat, són les que determinen l’aroma, en diferent 

percentatge en cada cas, i les propietats de l’oli essencial. D’aquesta manera es conforma el 
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perfil individual propi de cada oli essencial, és a dir, el que es coneix com a ‘empremta 

aromàtica’. 54 

Aquesta composició complexa és la que encareix el producte final i la que dificulta, en gran 

mesura, l’obtenció d’olis essencials artificials, ja que, només amb la identificació i l’obtenció 

dels compostos, s’utilitza una gran càrrega de gent qualificada i una gran càrrega de materials 

i d’equips molt sofisticats. L’alternativa de la industria a aquest problema ha estat, sense gaire 

afinitat, les essències artificials, que en comptes de centenars, estan composades de, com a 

molt, desenes de substàncies en proporcions irregulars i amb impureses difícils d’eliminar. Les 

podem trobar en detergents, sabons, ambientadors i perfums barats, els quals presenten un 

aroma molt intens i poc agradable en general.50 55 

3.1.2. Terpens 

Els terpens són hidrocarburs que originalment és van trobar al oli de trementina (terpentina) . 

La seva composició principal són els alquens. Més tard, però, es va descobrir que no eren tot 

alquens o hidrocarburs, sinó que també estaven composats per aldehids, cetones i esters, entre 

d’altres substàncies.56 És per aquests motiu, que a tot els derivats dels terpens se’ls denomina 

terpenoids (o isoprenoides) i que es poden formar agrupant molècules d’isoprè (2 metil 1,3 

butadiè). També és per això, que quasi tots els terpenoids presenten un número de carbonis 

múltiple de 5 i se’ls denomina de la següent forma segons el número de carbonis50: 

Nº d’àtoms de carboni Denominació Unitats de terpens 

10 Monoterpenoids 1 

15 Sesquiterpenoids 1,5 

20 Diterpenoids 2 

25 Sesterpenoids 2,5 

30 Triterpenoids 3 

40 Tertaterpenoids 4 

>40 Politerpenoids >4 

Taula 3. Denominació del terpens segons àtoms de carboni. 

Per posar un exemple, dins dels components dels monoterpens, aquestes molècules representades a la 

següent imatge són les que es troben més usualment. 
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Il·lustració 4.Components usuals dels olis essencials.57 

 

 

3.1.3. Composició dels olis essencials 

Com s’ha vist en l’apartat anterior, es pot afirmar que un oli essencial està composat per una 

barreja de substàncies, amb una base d’hidrocarburs terpènics (que no contribueixen gaire a 

l’aroma global), uns components minoritaris volàtils (que s’encarreguen del característic aroma 

dels olis essencials) i un gran grup de substàncies que es troben en molt baixa concentració 

(encarregades de <<arrodonir>> l’aroma global). Aquests s’agrupen en diferents famílies 

químiques segons el ‘Manual práctico de aceites esenciales, aromas y perfumes’50: 

• Hidrocarburs terpènics: terpens i terpenoids. 

• Aldehids: aldehid benzònic, aldehid cinàmic, butanal i propanal.  

• Àcids: acètic i palmític. 

• Alcohols: linalol, geraniol i mentol. 

• Fenols: anetol, eugenol. 

• Èsters: acetat de linalilo i acetat de geranilo. 

• Cetones: tuyona. 

• Altres: èsters, derivats nitrogenats, sulfurs, tioèters i tioèsters.  
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3.2. Aromes 

 

3.2.1. Definició 

A la natura es  troben milers d’aromes diferents. Gran part provenen de les plantes. Quan es 

parla d’aromes, es fa referència a la fracció volàtil que s’arriba a percebre per les fosses nasals, 

així es diferencia dels olis essencials, els quals engloben també la fracció no volàtil dels 

compostos58. 

Pels mateixos motius que s’han comentat a l’apartat anterior, tant els aromes,  com les 

fragàncies són de difícil obtenció, amb la qual cosa s’augmenta el preu final del producte. 

Per obtenir els aromes, els aminoàcids s’han de convertir en diferents alcohols, aldehids, àcids, 

èsters i compostos del sofre. Aquesta conversió estarà determinada per l’activitat seqüencial 

dels enzims citoplasmàtics53. 

Els alcohols com, per exemple, l’etanol són producte de les fermentacions bacterianes. Els 

llevats produeixen alcohols complexos, de cadena llarga, que tenen propietats organolèptiques 

úniques.59 

Les metil-cetones donen el gust de formatge i per tant, són molt demandades. Aquestes 

s’aconsegueixen oxidant als àcids a metil-cetones amb un àtom de carboni menys que l’àcid 

original.59 60  

La diacetil diacetona, per la seva banda, posseeix un aroma molt similar al de la mantega i, si 

està en dissolució, també presenta el seu típic gust. Per obtenir aquest producte en grans 

quantitats, només cal utilitzar humectants com el glicerol o la sacarosa (ja que redueixen 

l’activitat del aigua del medi), un pH i una temperatura baixos i l’aireació. Tot això, facilitarà el 

treball dels catalitzadors.50 61 

Els èsters cíclics dels hidroxiàcids, és a dir, les lactones, aporten els gustos i olors oliosos que es 

poden trobar a les nous i a les fruites com el préssec o el coco. Aquestes lactones poden ser 

produïdes per fongs de substrats, per exemple: trioleïna, sebo i Tween80.  El gust mantegós de 

la llet també es produeix gràcies a les lactones. Per contra, si hi apliquem quantitats excessives 

d’aquestes, seran les responsables de dónar un gust randi típic de la llet calenta.  
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El butirat de pentil i els seus derivats proveeixen l’olor acre, afruitat i fort que podríem trobar 

a les pinyes, les peres i els plàtans. Per tant, el procés de fermentació per tal de produir 

micobacteris, és una opció molt rentable per produir àcid butíric, sempre i quan, es mantingui 

un pH del medi més gran de 5,0.50 62 59 

Els èsters tendeixen a formar agrupacions en els productes alimentaris com les begudes, els 

dolços, les jalees, les melmelades, els productes fornejats, els vins i els productes làctics (com 

la mantega cultivada, la crema agria, el iogurt i el formatge). Són les soques de bactèries 

làctiques, les que sintetitzen els tioèsters i els èsters etílics. Per poder produir formatge, són 

necessaris els èsters d’etil o metil d’àcids grassos de cadena curta, ja que donen el gust 

afruitat.50 49 

Les pirazines són compostos heterocíclics que contenen nitrogen i es produeixen durant la 

cocció o la cuita d’aliments. Fan gust de nous, de rostit o fumat.  S’obtenen a partir de la síntesi 

que fan alguns bacteris dels aminoàcids.63 

L’olor característic de la terra després de la primera pluja, ve donat per la geosmina, que és 

alliberada pels actinomicets del sòl. És un contaminant del aigua, tant per peixos,  com per 

animals en general. És ,també, molt fàcilment detectable per l’olfacte, ja que tan sols una 

concentració de 0,2 μg /l ja és perceptible als receptors organolèptics humans. 50 

Potser l’aroma més recurrent en la rebosteria és el de la vainilla, que s’extrau de les beines de 

vainilla planifolia. També pot ser sintetitzada químicament, llavors és un producte intermig de 

la degradació microbiana de l’àcid ferúlic.50 61 

El benzaldehid s’extrau dels albercocs i, casualment, dóna un gust molt semblant al de la cirera. 

Tot i això, en la seva extracció es produeix l’àcid cianhídric, que és altament tòxic i indesitjable. 

D’altre banda, es pot obtenir també per fermentació microbiana. D’aquesta manera, no 

obtindrem els productes no desitjats, però aquesta fermentació és tòxica pel metabolisme dels 

microbis i inhibeix el creixement cel·lular.50 

Els terpens, que ja s’han estudiat a l’apartat anterior, són generalment produïts per fongs del 

grup Ascomycests i basidiomicetos i tenen un gust més actiu, degut al seu baix Umbral 

sensorial. És un valor afecti als terpens el fet que existeixin, en la natura, molts organismes 

capaços de trencar-los i fer les conversions especifiques que els hi interessa. També hi ha 
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microorganismes que poden ser modificats per produir compostos de gust, a partir de 

monoterpens i terpens de baix preu.50 60 

És a dir, tot i que els avenços biotecnològics ofereixen avantatges significants, quan es compara 

l’obtenció industrial dels aromes amb l’extracció del compost de les plantes, aquesta primera 

no arriba ni al 25% de la producció mundial. Això és degut al fet que hi ha un increment en la 

demanda d’aquests productes d’obtenció natural, per tant, s’ha focalitzat la producció 

d’aromes, però també de fragàncies a partir de les diferents rutes metabòliques dels 

microorganismes, com les bactèries, els llevats, i els fongs58. 

 

3.3. Fragàncies  

3.3.1. Definició  

Les fragàncies es poden definir com una barreja de components, de complexitat variable, que 

desprenen olors. La principal diferència amb un oli essencial és que les fragàncies tenen una 

base d’alcohol etílic o aigua, amb la funció de dissipar una mica la olor tan forta que desprenen 

els concentrats de principis actius. També és comú trobar en la composició d’aquestes, les 

essències aromàtiques d’origen animal, vegetal o sintètic i els productes químics que aporten 

estabilitat.49  

L’àmbit d’aplicació més coneguda de les fragàncies és la perfumeria, on s’utilitza la base 

d’alcohol etílic que, en tocar la pell, s’evaporarà gràcies a la temperatura corporal. És llavors 

quan la resta de components volàtils romanen a la part del cos on s’hagi aplicat el perfum i 

s’aniran dissipant segons les seves característiques.49 50 
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4. Bipolímers  

La producció de productes químics basats en fonts renovables ha augmentat els últims anys, 

gràcies a la inestabilitat dels països proveïdors de petroli, l’elevat preu d’aquest i la necessitat 

de reduir les emissions d’efecte hivernacle.64 

Si hi afegim l’acumulació de residus plàstics ( per la  seva lenta degradació), es genera un 

creixement en la industria dels bipolímers, ja que aquests no només són reciclables i 

biodegradables, sinó que també són una solució des de l’origen del problema. És per aquests 

motius que els bipolímers s’utilitzen en l’envasament d’aliments, en l’agricultura, la construcció 

o en els productes sanitaris, com dispensadors de fàrmacs, implantes mèdics, o fils de sutura.  

Els bipolímers són sintetitzats per les mateixes vies tecnològiques que els termoplàstics 

convencionals. L’extrusió, la injecció i el bufat,  en són alguns exemples.65 

 

4.1. Definició 

Els biopolímers o les biomolècules polimèriques són aquells tipus de polímer que produeixen 

els organismes vius. Són materials naturals que es formen com a productes en els cicles de vida 

de les plantes, els animals, els bacteris i els fongs. 66 

Són altament biodegradables, ja que la seva composició és, en gran part, oxigen i nitrogen (que 

es converteixen en CO2), aigua, biomassa, matèria humida i d’altres substàncies. 

Si es classifiquen segons la seva unitat monomèrica, s’obté: nucleòtids (polinucleòtids), 

aminoàcids (polipèptids) i carbohidrats (polisacàrids). En canvi, si es classifiquen segons el seu 

origen, es separen en: 65 64 

• Polièsters: polihidroxialcanats, àcid polilàctic. 

• Proteïnes: seda, col·lagen / gelatina, elastina, resilina, adhesiu, poliaminoàcid, soja, 

zeïna, gluten de blat, caseïna, albúmina sèrica. 

• Polisacàrids (bacterians): Xantan, Dextran, Gellan, Levan, Curd Lan, Poligalactosamina, 

Cel·lulosa. 

• Polisacàrids (fongs): Pollulan, Elsinan, Glucans de llevat. 
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• Polisacàrids (vegetals / algars): midó, cel·lulosa, agar, alginat, carragenà, pectina, 

Konjan, diverses genives. 

• Polisacàrids (animals): quitina, àcid hialurònic. 

• Lípids / tensioactius: acetoglucèrids, ceres, emulsió. 

• Polifenols: lignina, taní, àcid húmic. 

• Polímers especials: goma laca, àcid glutàmic gamma gamma, cautxú natural, polímers 

sintètics de greixos i olis naturals. 

La classificació més comuna es realitza dividint els bipolímers en: aquells estan basats en 

recursos renovables (midó i cel·lulosa); en els que són biodegradables o compostables (olis 

vegetals i àcid làctic); en aquells que són sintetitzats per microorganismes 

(polihidroxialcanatos (PHA)) i, per últim, en la resta de bipolímers (que no tenen tant de pes 

en el mercat i es descriuran al següent apartat). Els bipolimers inclosos en el primer grup no 

tenen perquè ser biodegradables, tot i que la gran majoria ho són, ja que aquesta paraula 

fa més referència a la estructura química, que a l’origen de les matèries primeres.65 67 

Es pot afirmar que un bipolímer és biodegradable quan es produeix un trencament dels 

enllaços principals de la molècula en fraccions més petites, degut a la acció de 

microorganismes. Aquest procés es complica quan es tracta de transportar els plàstics cap 

a les cèl·lules encarregades de la degradació, ja que són molècules molt grans que no es 

dissolen en aigua. La solució passa per, al inici, despolimeritzar al plàstic mitjançant uns 

enzims que actuen de forma extracel·lular. D’aquesta manera, es poden obtenir els 

productes finals que seran: aigua, diòxid de carboni, metà (degut a la biodegradació 

anaeròbia) i matèria orgànica.64 

 

4.2. Tipus de bipolímers 

Al llarg d’aquest subapartat es farà un estudi detallat, tant dels bipolímers obtinguts de 

matèries primeres naturals, així com dels biodegradables o de la resta de bipolímers amb certa 

influència en la industria. Finalment, un cop examinades totes les opcions amb els reticulants 

adients en cada cas, es decidiran els reactius a utilitzar durant la part experimental.68 
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4.2.1. Basats en midó  

El midó està format per una barreja de, generalment, 25% amilosa i 75% d’amilopectina. La 

primera és una molècula lineal i la segona, una ramificada. Per tal de millorar la processabilitat 

i la biodegradabilitat dels midons, es crea una solució amb polièsters com la policaprolactona 

(PCL) i polièsters alifàtico-aromàtics. 69 70 

 

Il·lustració 5. Molècula de midó.71 

En diferents estudis, el midó ha estat utilitzat com a agent reforçant i entrecreuant dels 

elastòmers de poliuretà. Gràcies als grups hidroxils de la seva estructura, mitjançant els enllaços 

d’hidrogen, augmenten l’esforç de ruptura i l’elasticitat.72 

En un altre estudi, es va concloure que la velocitat de biodegradació augmentava quan els 

poliuretans es sintetitzaven a partir de poliols amb midó, ja que aquesta estructura facilitava 

l’atac microbià. 69  

Per contra, el midó no és gaire resistent a la humitat i presenta una baixa compatibilitat amb 

els polímers hidrofòbics, cosa que ha provocat la necessitat de modificar estructuralment el 

midó. A través de barreges amb d’altres bipolimers, per mitjà de l’addicció de tensioactius que 

millorin la l’adhesió interfacial, per exemple. Els productes obtinguts d’aquestes modificacions 

estan disponibles a baix cost i presenten unes excel·lents propietats mecàniques.64 73 
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4.2.2. Cel·lulosa i derivats 

La cel·lulosa és una cadena llarga lineal de β-glucoses, enllaçades mitjançant ponts d’hidrogen 

entre els grups OH, formant així unes fibres compactes que donen lloc a la paret cel·lular.74 

 

Il·lustració 6. A l'esquerra una molècula de β-glucosa, i a la dreta vàries molècules de β-glucosa enllaçades formant la molècula 

de la cel·lulosa.75 

La cel·lulosa es pot sintetitzar per via bacteriana o microbiana, o per via vegetal. Químicament 

no presenten diferències, tot i què, al nivell estructural de les macromolècules, sí.  Un exemple 

clar d’aquesta separació el trobem en els apòsits de ferides, on la cel·lulosa bacteriana presenta 

avantatges tals com la seva puresa i la seva alta capacitat de retenció d’aigua.69 76 

A partir de la modificació de la cel·lulosa, es sintetitzen els següents bioplimers64: 

• Celofan. 

• Acetat de cel·lulosa . 

• Èster de cel·lulosa que s’utilitzen en la fabricació de medis de separació, com en les 

membranes, per exemple, per controlar l’alliberament de fàrmacs. 

• La fibra regenerada de cel·lulosa, que barrejada amb altres substàncies, s’utilitza en la 

industria tèxtil. 

• Els biomaterials compostos de cel·lulosa, per al disseny de bastides d’enginyeria tèxtil. 

 

4.2.3. Olis vegetals 

Els olis vegetals estan formats, principalment, per triglicèrids (barreja entre una molècula de 

glicerol i tres molècules d’àcids grassos). Presenten una estructura molt adient per polimeritzar, 

tot aprofitant els grups funcionals com els dobles enllaços, l’alcohol o els epòxids. A més a més, 

s’han desenvolupat tècniques més complexes per polimeritzar els triglicèrids, tot utilitzant 
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modificacions químiques per tal de resoldre inconvenients, com per exemple la baixa 

reactivitat. 77 65 

Els polièsters, els poliuretans, les poliamides, les resines acríliques, les resines epòxi i les 

polièster amides són alguns dels tipus de polímers que es poden arribar a sintetitzar quan 

s’utilitzen olis de triglicèrids.78 

L’elecció de l’oli vegetal és molt important, ja que les propietats físiques i químiques del futur 

polímer variaran molt depenent dels àcids grassos presents en la seva estructura. D’entre els 

olis més comuns utilitzats en la síntesi de biopolímers, destaquen: la llinosa, el gira-sol, la soja 

i la palma i, especialment, l’oli de ricí, perquè està composat per un 90% d’àcid rinoleic.79 65 

 

Il·lustració 7.Molècula de l'oli de ricí.79 

L’oli de ricí actua perfectament com a reactant en la formació de poliuretans, els quals 

presenten una bona resistència química al atac dels solvents. El producte final presenta també 

una baixa resistència a les altes temperatures i als esgarraps, i una estructura irregular. Tot això 

és degut a què els grups hidroxils estan situats en carbonis secundaris de llargues cadenes 

d’àcids grassos, que durant la síntesi actuen com impediments estequiomètrics.79  

Aquests inconvenients, però, es poden solucionar afegint d’altres components. En un estudi 

realitzat per la Universitat de La Sabana es va sintetitzar un poliol amb oli de ricí i es va afegir 

el midó que s’extreu de la yuca. Els resultats van ser:  

“Els recobriments obtinguts a partir dels poliol-glucòsids presenten major resistència a l'atac 

químic, major resistència d'adhesió, major resistència a l'abrasió, millors propietats de tensió i 

brinden una bona protecció al substrat sotmès a un ambient de biodegradació. Un segon 

aspecte es relaciona amb que els recobriments obtinguts a partir de poliol-suspensions van 
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presentar els valors més baixos en les proves de tensió, pel fet que la rigidesa dels grànuls de 

midó genera punts crítics de concentració d'esforços dels quals provoquen la falla del material 

sota tensió. Comparant alguns adhesius disponibles comercialment amb els recobriments 

sintetitzats en aquest treball, es va trobar que aquests últims presenten millors característiques 

adhesives que els adhesius comercials comuns usats per a fusta i acer [...].”64 

 

 

4.2.4. Poli (àcid làctic) (PLA) 

El PLA és de la família de biopolímers sintètics que es produeixen a partir de recursos 100% 

renovables com: el blat de moro, el blat, la remolatxa i altres productes rics en midó. Aquest és 

un àcid orgànic produït per la fermentació anaeròbia de fongs i bacteris als compostos que 

contenen carboni.64 65 

 

Il·lustració 8. Molècula de PLA.80 

 

Les nombroses avantatges del PLA es detallen a continuació:81 

• Biodegradable. 

• Reciclable. 

• Compostable: els productes finals són CO2 , aigua i petites molècules. 

• Biocompatible: no produeix productes tòxics o cancerígens. 

• Alta processabilitat: pot ser processat per moldeig, injecció de pel·licula, moldeig per 

bufat i termoformat entre d’altres. 
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• Estalvi d’energia: redueix entre un 25 i un 55% l’energia necessària per sintetitzar-lo 

amb base de petroli. 

• Bones propietats mecàniques. 

• Bones propietats de frontera davant de gustos i olors. 

• Alta resistència a greixos i olis. 

• Possibilitat de millora amb agents plastificants. 

• En comparació amb el PE, el PS i el PET: 

o Més hidròfil. 

o Menys densitat. 

o Menys permeabilitat al CO2 i al O2. 

La síntesi de molècules de baix pes molecular de PLA es pot fer per condensació d’àcid làctic a 

altes temperatures o a baixes, però amb presència de catalitzadors, cosa que dóna com a 

resultat un polímer fràgil i difícil de separar del medi de reacció. Per sort, però, els darrers anys 

s’han realitzat avenços significatius en la síntesi de molècules de PLA de gran pes molecular, 

mitjançant una policondensació en estat fos, a partir de dímers cíclics de l’àcid, amb 

catalitzadors i amb condicions controlades de temperatura i pressió que han dónat molt bons 

resultats.67 

 

4.2.5. Polihidroxialcanoats (PHA) 

Dins dels polímers que produeixen els organismes, directament trobem els de tipus PHA. Són 

uns polièsters sintetitzats en una sola etapa per bactèries, mitjançant la fermentació de 

matèries primeres renovables, que l’acumulen com a reserves de carboni i energia.  

 

Il·lustració 9. Molècula de PHA.82 
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Els PHA d’origen bacterià presenten diverses avantatges en vers als seus igual d’origen 

petroquímic. Per exemple, la seva biodegradabilitat (en condicions anaeròbies, el degraden a 

metà i, en condicions aerobies, el poden degradar fins a CO2 i aigua). També que utilitzen com 

a matèria primera els subproductes de la industria agrícola, mentre que els PHAs convencionals 

utilitzen productes de cost elevat i d’origen petroquímic.65 83 

Existeixen més de 150 tipus de PHA que es classifiquen en cadena mixta, mitja i curta. La 

llargada de la cadena i la resta de propietats del producte final es determinen tant a l’hora 

d’escollir una soca bacteriana en concret, com durant la fase de creixement, ja que els substrats 

que siguin administrats seran determinants per el producte final. Aquests substrats afavoreixen 

els costos de producció, ja que la majoria són considerats residus d’altres industries, com poden 

ser la melassa de canya, els residus de la industria del arròs i els lactosèrums.64 S’ha de tenir en 

compte, però, que algunes fonts de carboni poden ser tòxiques en grans quantitats, com els 

àcids grassos volàtils obtinguts de la degradació de residus orgànics lipídics. 66 

El PHB és un tipus de PHA que es forma a partir de fonts senzilles de carboni (glucosa i fructosa), 

és biocompatible amb el cos humà i és també biodegradable. Té nombroses aplicacions 

biomèdiques.84 

Entre les moltes aplicacions dels PHAs com a plàstics, trobem les pel·lícules de bosses 

contenidors, empacats de paper i productes d’higiene. Mentre que les aplicacions com a 

precursors quirals són molt més amplies, des de l’ús mèdic (en la dosificació de medicaments i 

hormones ) a insecticides i herbicides de llarg termini, passant per un gran ventall d’aplicacions 

més que no són esmentades en aquest treball.64 85 

 

4.2.6. Quitosà 

De la quitina s’extrau el polisacàrid natural quitosà, que és el segon polisacàrid més abundant 

en la natura després de la cel·lulosa. La quitina, tot i que és el component principal dels  

exoexquelets que tenen la majoria dels insectes i altres artròpodes, també es produït per 

nematodes, llevats i fongs.64 69 

El quitosà és un compost d'unitats d'acetilglucosamina, que s’agrupen de manera semblant a 

les unitats de glucosa quan composen la cel·lulosa, però canviant els grups hidroxils de cada 
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monòmer per grups d'acetilamina.49 La qual cosa produeix un augment dels enllaços d'hidrogen 

amb els polímers adjacents i, per tant, dóna al material una major resistència. Aquests enllaços, 

però, impedeixen que la molècula es dissolgui en aigua o en els dissolvents orgànics. 

 

Il·lustració 10. Molècula de quitosà.86 

El pH influeix molt en la solubilitat del quitosà, ja que presenta un pka de 6,5, per tant és soluble 

en medi àcid, a diferència de la quitina que no és soluble en cap tipus de medi. El quitosà no és 

hidrolitzable pels enzims, ja que les seves molècules estan disposades de manera molt similar 

a la cel·lulosa. El pes molecular, principalment, el grau d’acetilació, la temperatura, el pH i el 

solvent utilitzat, determinen la viscositat que presentarà el quitosà. La viscositat intrínseca serà 

major que la d’altres polímers amb característiques similars, degut als enllaços beta que es 

troben en la seva estructura. El pes molecular variarà molt depenent de les condicions en les 

quals s’ha sintetitzat.87 88 

D’entre les seves múltiples qualitats, en destaquen: la biocompatibilitat, l’alta bioactivitat, la 

biodegradabilitat, la permeabilitat selectiva, l’acció polietrolítica, la no toxicitat, el gran poder 

emulsionant, l’activitat microbiana, la capacitat de formació de gels, la seva capacitat de 

quelació i la seva capacitat d’absorció.64 

Gràcies a totes aquestes propietatses, pot aprofitar el quitosà en aplicacions tant diverses com 

ara:65 38 

Portador de fàrmacs per a l'alliberament controlat, antibacterià i antiàcid: inhibeix la formació 

de placa bacteriana i la descalcificació de l’esmalt dental, afavoreix l’osteogènesi, l’acció 

absorbent de greixos i afavoreix la curació de les úlceres i lesions.49 
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Antioxidant: el quitosà estimula la producció d’òxid nítric i en regula la producció de peròxid.  

A l’enginyeria de teixits: el quitosà i la hidroxiapatita són un dels millors biomaterials bioactius 

en enginyeria de teixits ossis per al tractament de malalties òssies, com l’osteoporosi i l’artritis.  

Agent antimicrobià: el quitosà mostra acció antimicrobiana en una gran varietat de 

microorganismes, incloses les algues, els fongs i els bacteris. Ha demostrat activitat 

antimicrobiana contra bacteris gram-positius i diverses espècies de llevats. 

 

4.2.7. Goma aràbiga  

La goma aràbiga és un polisacàrid que s’extreu de la resina que es produeix en les tiges i en les 

branques de les acàcies, com a part del seu procés de cicatrització o gomosi.89 Les acàcies són 

riques en fibres solubles no viscoses, i la GA és seca, comestible i presenta l’aparença de goma 

que li dóna lloc al nom.90 

 

Il·lustració 12. Dibuix d'una acàcia Senegal.91  92 

La GA és un polisacàrid molt ramificat, format per hidrats de carboni que, en hidrolitzar-se, 

produirà quatre sucres: D-Galactosa, LArabinosa, L-Ramnosa i D-Àcid Glucurònic. Pertany 

també al grup d’hidrocoloides de gran pes molecular i gràcies a la seva estructura molecular, 

retè grans quantitats d’aigua que aporten estabilització i una millora general de les seves 

característiques.39 

La goma aràbiga, a més de ser molt soluble en aigua i un conegut hidrocoloide natural, presenta 

propietats antioxidants i nefroprotectants. També presenta activitat inhibidora del 

creixement de certes substàncies patògenes (com les que produeixen les càries).64 El 

Il·lustració 11. Molècula de GA. 
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seu poder emulsionant és, potser, la característica més valorada i ve dónada per la baixa 

viscositat i la capacitat de formar pel·lícules. Tant és així, que actua emulsionant en un 

rang molt ampli de pH. 46  

Tot i que algunes de les seves propietats en medicina estan qüestionades, el que se sap del cert 

és que augmenta la duresa dels productes de guix i redueix, per tant, la estequiometria de la 

reacció de guix o pedra amb aigua. Els egipcis, per la seva banda, l’utilitzaven en l’elaboració de 

cosmètics i perfums i en els processos de momificació.49 

 

4.2.8. Col·lagen 

El col·lagen és la proteïna de mamífer que aporta estructura a la columna vertebral i per això 

és la més abundant en el cos dels vertebrats.93 Aquest és sintetitzat pels fibroblasts, per tant, 

és compatible amb el cos humà, es degrada fàcilment i no és tòxic. El col·lagen presenta una 

forma allargada amb 3000A de longitud i 15A d’amplada, cosa que fa que el pes molecular sigui 

de 300 kDa.94 

 

Il·lustració 13. Molècula de col·lagen. 95 
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4.2.9. Gelatina 

La gelatina és una forma hidrolitzada i irreversible del col·lagen, ja que s’arriba a trencar 

l’estructura terciària, secundària i fins i tot l’estructura molecular de filaments.96 Normalment, 

s’extreu de l’interior dels ossos i de la pell dels animals. La gelatina forma solucions col·loïdals i 

de gran viscositat en aigua o dissolvents polars. En refredar-se esdevé un gel, mentre que en 

contacte amb alguns àcids concentrats, es dispersa durant 10 o 15 dies, si es manté l’ 

estabilitat.97 

 

Il·lustració 14. Molècula de gelatina.98 

 

La gelatina és altament susceptible a canvis lleus de temperatura que provocaran variacions 

importants en les seves propietats mecàniques, però gràcies a les seves propietats 

tensioactives la gelatina s’utilitza com a agent escumant, emulsionant i humectant.64 46 
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4.2.10. Xylan 

Els xylans són els principals components de la família de les hemicel·luloses presents en el 

material de les parets cel·lulars de les fustes dures, les plantes i en un percentatge més petit 

també dels cereals.64 

 

Il·lustració 15.Molècula de xylan.99 

 

Dónat que, durant la seva producció hi participen enzims de la microflora del còlon, està 

considerat una de les millors solucions per administrar fàrmacs en aquest òrgan. A més a més, 

gràcies al seu caràcter viscós, redueix el colesterol en sang, regula els nivells de glucosa i insulina 

en el cos i alleuja els trastorns hepàtics produïts per l’alcohol. D’altres aplicacions fisiològiques 

són que les hemi-cel·luloses riques en Xylan extretes de residus vegetals com fulles de bambú, 

palletes de blat o tiges de blat de moro, inhibeixen la taxa de creixement del sarcoma 180 i 

d'altres tumors, probablement a causa de l'estimulació indirecta de la defensa no específica de 

l'hoste immunològic.49 100 
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4.2.11. Alginats 

Els alginats són polisacàrids extrets i biosintetitzats a partir d’algues marines brunes. Gràcies a 

la seva naturalesa hidrocoidal i polielectolítica, s’utilitzen per dónar suport a la matriu o al 

sistema de distribució per a la reparació i regeneració de teixits. També són comunament 

utilitzats per: espessir, gelificar, emulsionar, estabilitzar i formar pel·lícules protectores.101 

 

Il·lustració 16. Molècula d'alginat.102 

La biomedicina s’aprofita àmpliament de les característiques de l’alginat que són les seves:  

biocompatibilitat, biodegradabilitat, no antigenicitat i capacitat quelant. Els alginats també 

s’utilitzen àmpliament per a la impressió a la clínica dental, a causa de la seva facilitat de 

manipulació.64 30 

 

4.2.12. Carragenà 

Els polisacàrids de galactana, derivats de les algues de la classe Rhodophyceae i sulfatats amb 

un contingut majoritari d’èster-sulfa, es denominen carragenans. Són àmpliament coneguts en 

la industria alimentària com a agents espessidors, gelificants, estabilitzants i viscosificants.103 

Els carragenans presenten activitat anticoagulant i antitrombòtica, a part d’inhibir 

selectivament diversos embolcalls de virus (activitat antiviral).65 

A una temperatura inferior a 60ºC, es troba en forma de gel i les seves característiques recorden 

a la tradicional gelatina. És per això que és considerat una bona alternativa d’origen vegetal a 
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les gelatines, ja que tots dos components encapsulen tant en gel dur, com en gel tou i eviten la 

separació dels líquids i els sòlids.64 104 

 

 

 

 

 

 

105 

 

4.2.13. Goma xantana 

La goma xantana és un polisacàrid natural d’alt pes molecular produït quan el bacteri 

Xanthomonas campestris fermenta carbohidrats. La solubilitat de la goma xantana està 

altament relacionada amb la seva viscositat i la seva capacitat d’espessiment, ja que és 

altament soluble en aigua. S’hidrata ràpidament i facilita 

la retenció d’aigua, amb el que es generen solucions molt 

viscoses, sense necessitat de grans concentracions.106 A 

més, presenta una estabilitat tèrmica excel·lent, que 

permet tenir uns intervals de temperatura amb 

viscositats uniformes. 

Il·lustració 18. Molècula de GX.107 

La característica d’aprimament tallant i la baixa presència de histèresis proporcionen qualitats 

pseudoplàstiques a la GX, que disminuirà viscositat a la vegada que augmenta la velocitat de 

tall.65 

La viscositat de la goma xantana no es veu alterada per variacions de pH, i es manté quasi 

constant entre els valors de pH d’1 a 13. A aquesta característica de la GX tampoc no li afecten 

gaire els canvis en la temperatura en el rang de 0 a 100ªC, per la qual cosa no s’ha de tenir cura 

Il·lustració 17. Molècula de γ-carragenà. 
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de les condicions atmosfèriques on es conserven els productes i afavoreix a la economia global 

de les operacions. 

La bona solubilitat i estabilitat de la goma xantana sota condicions àcides o alcalines, la seva 

estabilitat en presència de sals i la seva resistència als enzims, l'ha convertit en un dels principals 

polímers utilitzats en la indústria alimentària. També te aplicacions en cosmètica, pastes de 

dents i en productes farmacèutics.108 109 

 

4.2.14. Pectina 

La pectina és un polisacàrid vegetal format per àcids poligalacturònics, de cadena llarga, 

esterificats amb metanol. És un component estructural present en les parets cel·lulars 

primàries de les plantes, principalment de l’escorça dels fruits cítrics i dels residus de les 

pomes.110 111 

Es creu que la pectina consisteix principalment en unitats d’àcid D-galacturònic (GalA), unides 

en cadenes mitjançant un enllaç glicosídic á- (1-4). 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 19. Molècula de pectina.112 

S’utilitza com a gelificant, espessidora i estabilitzadora d'aliments (melmelada, gelatina, 

conserves, salses, etc.) quan se li afegeixen sals i sucres. Per contra, quan els afegits són 

carbopol i quitosan, s’utilitza per fabricar pegats mucoadhesius, ja que actuarà entrant en 

contacte íntim amb els teixits, entrellaçant cadenes de polímers i mucines i formant enllaços 

febles entre cadenes. La pectina també actua com a substància profilàctica natural contra la 
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intoxicació amb cations tòxics i és molt eficaç per eliminar el plom i el mercuri dels òrgans 

respiratoris i del tracte gastrointestinal. A part, la pectina millora la coagulació i, per tant, és 

útil per controlar l’hemorràgia.65 112 

 

4.2.15. Àcid hialurònic 

L'àcid hialurònic és un glicosaminoglicà aniònic àmpliament distribuït per la matriu 

extracel·lular i pels teixits connectius, epitelials i neuronals. No està sulfatat, sent l’únic de la 

seva família, perquè es forma al plasma en comptes de formar-se en l'aparell de Golgi i pot ser 

una molècula molt gran, amb un pes molecular que normalment arriba a milions. És un 

polisacàrid mucoadhesiu biocompatible, amb càrrega negativa i és biodegradable.111 113 

 

Il·lustració 20.Molècula d'àcid hialurònic.114 

Els polímers d’àcid hialurònic s’utilitzen en la preparació de gels per al lliurament de 

medicaments als ulls i la instal·lació en altres cavitats, entre d’altres aplicacions mèdiques com 

la regeneració epitelial i la extracel·lular. 

L’àcid hialurònic és una opció adequada per a una matriu que doni suport a la regeneració i 

augment de la pell. Com a resultat de la seva capacitat de formar matrius expandides 

hidratades, l'àcid hialurònic també s'ha utilitzat amb èxit en aplicacions cosmètiques com 

l'augment de teixits tous. 113 65 
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5. Reticulants 

5.1. Àcid tànnic  

Els àcids tànnics o àcids galotànnics formen una família de compostos polifenólics (o tanins 

hidrolitzables), aquests estan formats per glucosa i àcids fenòlics, la seva estructura generalment es 

representa amb la següent equació: 115 

𝐶76𝐻52𝑂46 

Equació 5. Formula molecular de l'àcid tànnic. 

 

Il·lustració 21. Estructura molecular de l'àcid tànnic.116 

 

Es troben, en gran part, a la natura, a l’escorça i als fruits d’alguns arbres com per exemple del 

roure castanyer. També es pot trobar en aquells aliments que són amargs, com el cafè, la 

cervesa o les fruites immadures. Tot i que presenta aquest gust tant fort, és una substància 

inodora.116 

El seu pes molecular és alt i la seva composició és variable, és format per la esterificació d’àcid 

gàlic i àcid 3- galoilgàlico amb glucosa. El seu comportament antioxidant ha fet de l’àcid tànnic 

una substància molt important per la industria del metall però, a més, presenta característiques 

antibacterianes, antienzimàtiques i astingents. És també miscible en aigua i molt soluble en 
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alcohol i cetona i gràcies a què reaccionen amb els grups -SH dels aminoàcids són precipitadors 

de proteïnes.116 115 

D’entre les seves aplicacions destaca el seu paper estabilitzador en begudes com la cervesa, el 

paper  precipitador en vins, a part de les aplicacions en medicina per tractar úlceres, diarrees, 

cremades, sagnats febres i irritacions.116 115 

 

5.2. Hidrofosfat de sodi 

El tècnicament anomenat fosfat de sodi monobasic monohidratat és una sal inorgànica que 

presenta en la seva estructura cations de sodi i anions de fosfat, seguint la següent formula:  

𝑁𝑎3𝑃𝑂4 

Equació 6. Formula molecular del hidrofosfat de sodi. 

Seguint una reacció de neutralització de l’àcid fosfòric amb hidròxid de sodi és com s’obté 

industrialment aquest producte.117  

El hirofosfat presenta una alta solubilitat en aigua, ja que es produeix una solució alcalina, fet 

que permet que sigui un gran ajudant en la saponificació d’olis i greixos. Però, tot i que no està 

classificat com a perillós per al medi ambient118 , es va veure que contaminava llacs, rius i mars 

i es va prohibir la seva utilització en detergents a Amèrica. Aquest fet va provocar que el 

rendiment d’aquests detergents decaigués en picat, deixant vaixelles senceres brutes. Això 

s’explica perquè l’hidrofosfat, a part de treure els greixos, evita que se’n tornin a adherir durant 

el rentat.119 

També s’utilitza com a additiu alimentari, per suavitzar, estabilitzar i regular l’acidesa  de 

formatges, llet, begudes de soia, d’ametlles i nata entre d’altres productes. És emprat també 

en bronzejats de cuirs i en la fabricació de colorants i esmalts. 117 
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6. Justificació de mètodes i components triats 

Després de la recerca bibliogràfica realitzada, es decideix seguir la resta del treball utilitzant 

com a biopolímers la Goma aràbiga i el Quitosà. Això és degut a què les seves múltiples 

característiques s’ajusten als objectius plantejats en el treball. Els reticulants, que resulten més 

adients en aquest cas són l’àcid tànnic i l’hidrofosfit, explicats a l’apartat anterior. 

Es realitzarà un estudi dels tensioactius més adients, sintetitzant mostres de diferents 

concentracions amb Tween28, Tween60, Glucopon650, Glucopon215 i SDS. Els quatre primers 

tensioactius esmentats són no iònics, mentre que l’últim (SDS) és aniònic. 

El component a encapsular és una barreja de principis actius amb olor d’aloe vera que ha 

proporcionat una empresa i no se’n coneix la composició. 

La metodologia triada, com ja van fer en el seu moment d’altres companyes, és la coacervació 

complexa amb tecnologia “layer by layer”. Consisteix en anar afegint capes a les microcàpsules. 

S’han triat dos biopolímers, ja que les dues substàncies col·loïdals reaccionaran disminuint en 

el producte final la solubilitat de tots dos reactius per separat. 

Al llarg d’aquest estudi, s’ha decidit començar per realitzar microemulsions del principi actiu 

amb els diferents tensioactius. L’objectiu és reduir la mida de microcàpsules finals. En el pas 

següent, s’ha augmentat la temperatura de la goma aràbiga, abans d’afegir-la a la resta de 

components, Per tal de millorar la dissolució.  De la mateixa manera, se li ha afegit àcid acètic 

al quitosà. Un cop el principi actiu i els biopolímers es troben en dissolució, es barrejarà amb 

l’ultraturrax, a més de 5.000 revolucions, durant un minut. A continuació, es procedirà a baixar 

el pH fins a 3,5 aproximadament, fet que provocarà la coacervació. Després, s’afegiran els 

reticulants, que enduriran la paret de les microcàpsules. Al mantenir la dissolució durant dues 

hores a 5ºC amb agitació constant, finalment, es fixarà tot.  
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7. Procés experimental 

A continuació es detallarà el procés experimental, que s’ha portat a terme seguint les 

especificacions de l’apartat anterior. 

7.1. Reactius 

A continuació, es mostra en forma de llista els reactius que s’han descrit en els apartats 

anteriors: 

Agent actiu: 

• Fragància: mescla de principis actius amb olor d’aloe vera i composició 

desconeguda. 

Tensioactius: 

• Tween 28 o Monolaurato. 

• Tween 60 o Monoesterato. 

• Glucopon 650. 

• Glucopon 215. 

• SDS (aniònic). 

Biopolímers:  

• Chitosan. 

• Goma aràbiga. 

Reticulants: 

• Àcid tànic. 

• Fosfat de sodi. 

Altres:  

• Aigua destil·lada  

• Àcid clorhídric 

• Àcid acètic 
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7.2. Materials 

El material de laboratori utilitzat es presenta en aquesta llista:a 

-Vas de precipitats de 50mL i de 100mL: recipient cilíndric de vidre amb el fons pla. 

-Pipetes: instrument volumètric que permet mesurar l’alíquota d’un líquid amb gran certesa, 

des d’1mL fins a 20Ml. 

- Matràs aforat de 50mL i de 100mL: recipient volumètric de vidre amb el fons pla i el coll 

allargat i estret. 

- Bomba pipeta: pipetejador, instrument per fer ascendir un líquid a través d’una pipeta. 

- Pipeta Pasteur: similar al comptagotes, de plàstic o vidre. 

- Mosca: Barra imantada que permet la creació d’un camp magnètic rotatori junt amb el 

agitador magnètic. 

7.3. Equips 

Els equips utilitzats es detallen a continuació: 

• Zetasizer-ZEN 3600 Malvern Instrument Ltd., Worchestershire, Reino Unido: basat en la 

mobilitat de les partícules i la dispersió de llum permet caracteritzar líquids (determina 

la mida de partícula, el pes molecular o el potencial Z).129 

• T 25 digital ULTRA-TURRAX®: emulsiona, crea suspensions i solucions de tot tipus 

gràcies als dispersors situats al extrem, els quals permeten arribar fins a 30.000 

revolucions per minut.130 

• pHímetre: mitjançant la mesura del hidrogenió en dissolució i d’un elèctrode de 

referencia, permet saber el grau d’acidesa o alcalinitat, el comunament anomenat 

pH.131 

• Dispositiu termostàtic de laboratori: permet mantenir les dissolucions a una 

temperatura determinada mitjançant un circuit d’aigua.132  

• Agitador magnètic: gràcies a un sistema d’imants i amb l’ajut d’una ‘mosca magnètica’, 

permet fer mescles de components a revolucions constants, mitjançant un camp 

 
aa Tota la informació aportada en aquest apartat ha estat extreta del laboratori i de la referència:137 
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magnètic rotatori. La gran majoria incorporen també un calefactor que permet 

augmentar la temperatura, per tal d’obtenir una millor dissolució.133 

• Microscopi òptic: permet augmentar la magnitud de la mostra realitzada a 5x, 10x, 20x 

i 50x.134 

• Balança: composada per un únic receptor o plat permet determinar la massa d’un 

objecte mesurant l’acció de la gravetat.135 

7.4. Microemulsions 

Es coneixen com a microemulsions aquelles solucions col·loïdals, transparents i amb estabilitat 

termodinàmica que es formen espontàniament i, per tant, sense necessitat d’afegir-hi energia. 

Sempre i quan hi intervingui un tensioactiu amb dues substàncies immiscibles, es formarà un 

sistema monofàsic. Aquest està composat per micel·les híbrides o mixtes, és a dir, que estaran 

formades per més d’un component.136 

Amb l’objectiu de microemulsionar els components s’han seguit els següents punts: 

a) Càlculs per les dissolucions dels tensioactius 

-Dissolucions de 100 mL amb un 3% de tensioactiu. 

-Diluir aquestes dissolucions mare segons necessitat seguint la formula següent: 

𝐶1𝑉1 = 𝐶2𝑉2 

Equació 7. Formula concentració per volum. 

I obtenim com a resultats: 

• Diluir dues vegades (1,5%) 

• Diluir tres vegades (1%) 

• Diluir sis vegades (0,5%) 

En el cas dels dos tensioactius per mostra a 1:1, només canvia el volum final desitjat, que 

passarà a ser 10mL: 

• Per a concentracions d’1,5%: 5mL. 

• Per a concentracions d’1%: 3,33mL. 

• Per a concentracions d’0,5%: 1,67mL. 
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b) Preparar les dissolucions mare: 

-Dissolució de 100mL amb un 3% de principi actiu (PA): 

-Es pipetegen 3mL de PA d’un vas de precipitats i s’aboquen a un matràs afora de 100mL. 

-S’afegeix aigua destil·lada i s’homogeneïtza la mescla. 

-S’enrasa a 100mL amb aigua destil·lada. 

-Dissolució de 100mL amb un 3% de tween60: 

-Es pesen 3g de tween60 i es posen en un vas de precipitats de 100mL. 

-S’afegeix aigua sense arribar a 100mL i es posa en un agitador calefactor (100rpm i 50ºC) 

durant 11 min (o fins que s’observi la mostra homogeneïtzada). 

-Es transvasa la mostra a un matràs aforat de 100mL i s’enrasa amb aigua destil·lada. 

-Dissolució de 100mL amb un 3% de tween28: 

-Es pipetegen 3mL de de tween28 d’un vas de precipitats i s’aboquen a un matràs afora de 

100mL. 

-S’afegeix aigua destil·lada i s’homogeneïtza la mescla. 

-S’enrasa a 100mL amb aigua destil·lada. 

Dissolució de 100mL amb un 3% de glucopon650: 

-Es pipetegen 3mL de de glucopon650 d’un vas de precipitats i s’aboquen a un matràs afora 

de 100mL. 

-S’afegeix aigua destil·lada i s’homogeneïtza la mescla. 

-S’enrasa a 100mL amb aigua destil·lada. 
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c) Preparar les dissolucions de les mostres 

El càlcul per obtenir cadascuna de les tres concentracions diferents (0,5%, 1% i 1,5%), 

sempre mesclant amb un equivalent [1:1] amb la fragància en 50 mL, es realitza de la 

següent manera:  

-Mostres al 1,5%: 

(Procediment idèntic, tant pel tensioactiu utilitzat en cada cas, com pel principi actiu) 

-S’extreuen 50mL de la dissolució mare i es transvasa a un matràs aforat de 

100mL. 

-D’aquesta dissolució s’extreuen uns 25mL i s’aboquen a un matràs aforat de 

50mL. 

-S’homogeneïtza la mescla i s’enrasa amb aigua destil·lada. 

-Mostres al 1%: 

-S’extreuen 20mL de la dissolució mare i es transvasa a un matràs aforat de 

100mL. 

-D’aquesta dissolució s’extreuen uns 16,67mL i s’aboquen a un matràs aforat de 

50mL. 

-S’homogeneïtza la mescla i s’enrasa amb aigua destil·lada.  

 

-Mostres al 0,5%: 

-S’extreuen 15mL de la dissolució mare i es transvasa a un matràs aforat de 

100mL. 

-D’aquesta dissolució s’extreuen uns 8,33mL i s’aboquen a un matràs aforat de 

50mL. 

-S’homogeneïtza la mescla i s’enrasa amb aigua destil·lada.  

 

d) Preparar les mostres 

-Mostres de tensioactiu i principi actiu al 1,5% i 1:1: 

-S’extreuen 50mL de cada un dels matrassos i s’aboquen a un matràs aforat de 100mL. 

 -Mostres dels dos tensioactius i del principi actiu a al 1,5% i 1:1:1: 
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-Es pipetegen 10mL de cadascun dels matrassos i es transvasen a un vas de precipitats. 

-S’agafen 5mL de cada vas de precipitats i s’aboquen en matrassos aforats de 10mL. 

-S’enrasa amb aigua destil·lada un cop homogeneïtzada la dissolució. 

-El contingut de tots tres matrassos s’aboca en pot de mostres amb tapa. 

-Mostres de tensioactiu i principi actiu al 1% i 1:1: 

-S’extreuen 20mL de cada un dels matrassos i s’aboquen a un matràs aforat de 100mL. 

-Es pipetegen 16,67mL d’aquestes dissolucions i s’aboquen a un matràs de 50mL. 

-El contingut de tots dos matrassos s’aboca en un pot de mostres amb tapa. 

-Mostres dels dos tensioactius i del principi actiu a al 1% i 1:1:1: 

-Es pipetegen 5mL de cadascun dels matrassos i es transvasen a un vas de precipitats. 

-S’agafen 3,33mL de cada vas de precipitats i s’aboquen en matrassos aforats de 10mL. 

-S’enrasa amb aigua destil·lada un cop homogeneïtzada la dissolució. 

-El contingut de tots tres matrassos s’aboca en pot de mostres amb tapa. 

-Mostres de tensioactiu i principi actiu al 0,5% i 1:1: 

-S’extreuen 15mL de cada un dels matrassos i s’aboquen a un matràs aforat de 100mL. 

-Es pipetegen 8,33mL d’aquestes dissolucions i s’aboquen a un matràs de 50mL. 

-El contingut de tots dos matrassos s’aboca en un pot de mostres amb tapa. 

-Mostres dels dos tensioactius i del principi actiu a al 0,5% i 1:1:1: 

-Es pipetegen 5mL de cadascun dels matrassos i es transvasen a un vas de precipitats. 

-S’agafen 1,67mL de cada vas de precipitats i s’aboquen en matrassos aforats de 10mL. 

-S’enrasa amb aigua destil·lada un cop homogeneïtzada la dissolució. 

-El contingut de tots tres matrassos s’aboca en pot de mostres amb tapa. 
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7.5. Anàlisi microemulsions 

Mitjançant el Z-sizer es procedeix a determinar la mida de partícula i el potencial zeta de 

cadascuna de les microemulsions realitzades i els resultats es mostren en la taula següent: 

Record 

  

Sample Name 

  

% 

  

T 

°C 

Z-Average 

d.nm 

PDI 

  

Zeta Potential 

mV 

1 TW60 1,5% 1,5 25,00 407 0,856 7,010 

2 TW60 1,0% 1 25,00 1,62E+04 0,211 -15,200 

3 TW60 0,5% 0,5 25,00 1,44E+04 0,098 15,900 

4 TW28 1,5% 1,5 25,00 4330 1,000 6,440 

5 TW28 1,0% 1 25,00 1,35E+04 0,484 13,600 

6 TW28 0,5% 0,5 25,00 2,03E+04 0,502 21,400 

7 TW60+28 1,5% 1,5 25,00 679 0,751 -20,400 

8 TW60+28 1,0% 1 25,00 5890 1,000 -20,300 

9 TW60+28 0,5% 0,5 25,00 2,85E+04 0,739 10,700 

10 GL215 1,5% 1,5 25,00 234 0,358 -18,700 

11 GL215 1,0% 1 25,00 481 0,688 -42,700 

12 GL215 0,5% 0,5 25,00 3380 1,000 -50,500 

13 GL650 1,5% 1,5 25,00 214 0,259 -36,200 

14 GL650 1,0% 1 25,00 47 0,179 -28,000 

15 GL650 0,5% 0,5 25,00 435 0,643 -41,300 

16 GL215+650 1,5% 1,5 25,00 2960 1,000 -18,600 

17 GL215+650 1,0% 1 25,00 188 0,440 -19,800 

18 GL215+650 0,5% 0,5 25,00 2920 1,000 -28,500 

19 TW60+GL650 1,5% 1,5 25,00 288 0,427 -28,800 

20 TW60+GL650 1,0% 1 25,00 122 0,247 -24,500 

21 TW60+GL650 0,5% 0,5 25,00 3300 1,000 -31,300 

22 TW60+GL215 1,5% 1,5 25,00 80,9 0,260 -27,400 

23 TW60+GL215 1,0% 1 25,00 566 0,530 -29,500 

24 TW60+GL215 0,5% 0,5 25,00 341 0,503 -39,700 
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25 TW28+GL650 1,5% 1,5 25,00 288 0,432 -15,800 

26 TW28+GL650 1,0% 1 25,00 161 0,474 -16,200 

27 TW28+GL650 0,5% 0,5 25,00 504 0,534 -16,900 

28 TW28+GL215 1,5% 1,5 25,00 494 0,799 -12,000 

29 TW28+GL215 1,0% 1 25,00 603 0,792 -13,600 

30 TW28+GL215 0,5% 0,5 25,00 1420 0,954 -0,637 

31 SDS 1,5% 1,5 25,00 4,29E+04 1,000 -59,500 

32 SDS 1,0% 1 25,00 8,10E+04 1,000 -47,500 

33 SDS 0,5% 0,5 25,00 8,66E+04 1,000 8,840 

Taula 4. Resultats obtinguts del Z-sizer. 

El valor de la columna del PDI (índex de poli dispersitat) fa referencia a la homogeneïtat de la 

dispersió. En les mostres que presenten un valor més baix de PDI, el potencial zeta és més 

elevat degut a què, com més baixa sigui la dispersió, més estabilitat s’aconseguirà. Aquest 

paràmetre s’indica amb el potencial zeta. Tot això serà cert sempre i quan no es traspassi el 

punt de concentració de micel·la critica (cmc), on ja no es formaran més quantitat de micel·les, 

per molta quantitat de tensioactiu que s’afegeixi. 

El potencial zeta serà més negatiu com més petit sigui el diàmetre de partícula mitjà, degut a 

les interaccions de les micel·les. El potencial zeta augmentarà (negativament) com més 

comprimides es trobin les micel·les.  

Els gràfics de distribució de partícula per volum que genera el z-sizer es troben en l’annex 2. 

 

7.6. Primera capa de microencapsulació 

Un cop les dissolucions microemulsionades estan preparades, es procedeix a la 

microencapsulació d’aquestes. 

a) Preparar les dissolucions dels biopolímers 

a. Quitosà  

Com s’ha explicat abans es necessita una dissolució a 1% de quitosà i es 

prepararà de 200mL. 

Per tal d’augmentar la solubilitat del quitosà s’afegeix àcid acètic al 0,1N. 
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Per preparar les dissolucions de quitosà serà necessari un temps d’agitació 

superior a 16h. 

 

b. Goma aràbiga  

La dissolució a preparar de goma aràbiga ha de ser al 2% i també en 200mL. 

Per aconseguir una dissolució correcte, la goma aràbiga haurà d’estar 2h en 

agitació a 45ºC. 

 

b) Coacervacions complexes 

Les coacervacions es realitzen amb una barreja 1:1 dels dos polímers (50mL) i 5mL de 

cada mostra microemulsionada, seguint el procediment següent: 

-En un vas de precipitat amb tap es pipetejaran els 50mL de cada polímer i els 5mL de 

mostra. 

-Es barrejarà a 5000rpm durant 1 min al ultraturrax. 

-Mantenint una agitació constant de menys revolucions es reduirà el valor de pH fins a 

3,5 o un valor aproximat, mitjançant gotes d’HCl. 

-Un cop tenim el valor de pH desitjat es portarà al bany de gel i mentre s’està agitant 

amb l’ultraturrax es mantindrà entre 2h i 3h aproximadament. 

-La mostra resultant s’haurà de conservar a la nevera. 

 

7.7. Anàlisi de resultats 

Amb la finalitat de comprovar els resultats obtinguts, es realitzarà una observació amb el microscopi 

òptic i en base a les imatges i als diàmetres mesurats amb l’aplicació X del microscopi, es realitza un 

estudi: 
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Taula 5. Anàlisi de les microcàpsules obtingudes 
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El diàmetre més petit observat ha estat en la mostra M10 amb glucopon215 al 1,5% . 

Mentre que el més gran s’ha vist en la mostra M5 on el tensioactiu utilitzat era Tween28 al 

1% tot i que generalment presenten uns valors de diàmetre compresos entre 0,5 i 10µm. 

Ja que els components volàtils són els únics que refracten la llum del microscopi, es busca 

que tots els components que presenten color es trobin encapsulats per la paret negre que 

correspon a la capa de polímer. La franja blanca que recobreix a la capa negra és el potencial 

zeta i s’observa en què quant més petites siguin les càpsules, més potencial zeta 

presentaran. 

Comparant les mostres on s’han utilitzat dos tensioactius, s’observen molt bons resultats 

quan són aplicats amb concentracions elevades (1,5%). En canvi, com passa entre les 

mostres M7 i M8, M9, al reduir la concentració d’aquests no s’acaben d’encapsular tots els 

components (s’observen colors per fora de les càpsules) i la concentració de microcàpsules 

visibles es redueix. 

S’estableix que el Glucopon215 dóna molt bons resultats, tot i que amb uns diàmetres molt 

diversos. El contrari succeeix amb el Glucopon650 que en cap concentració ha encapsulat 

tots els components, excepte quan ha estat barrejat amb el Glucopon215. En la mostra 

M18, per exemple, els resultats han estat excel·lents, càpsules molt petites, ben tancades i 

amb gran densitat d’aquestes en la mostra. També s’ha observat aquest fet en barrejar 

Glucopon650 amb Tween60, on, sense importar el valor de concentració de tensioactius, 

s’han format microcàpsules molt petites i que encapsulen tota la fragància. 

El Tween60 quan s’addiciona al Glucopon215 presenta resultats òptims a qualsevol nivell 

de concentració d’aquets.  

Les microcàpsules obtingudes de la barreja de Tween28 i Glucopon650 presenten mides 

molt diverses, però bons resultats generals. En canvi, s’observa que canviant el 

Glucopon650 pel Glucopon215 la concentració de tensioactiu és inversament proporcional 

a la  midade la microcàpsula resultant. 

La fragilitat de les microcàpsules no es posa sobre la taula fins que es presenten els 

tensioactius aniònics, que a concentracions més elevades no encapsulen tots els 

components. A més a més, a mesura que la concentració decreix, l’encapsulació és més 

efectiva, però la fragilitat augmenta, ja que s’observen grans quantitats de microcàpsules 

trencades. 
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7.8. Càlculs i discussió 

Amb l’objectiu d’examinar els resultats s’ha plasmat en el gràfic el potencial Z amb la mida de 

partícula. Es pot suposar una relació directament proporcional entre les dues magnituds, tot i  

que en alguns punts no és exacte la tendència, indica que sí estan relacionats. 

 

Il·lustració 22. Gràfic potencial Z i mida de partícula. 

 

Que aquestes dues magnituds estiguin relacionades, s’explica pel fet que el potencial zeta és la 

potencia electroestàtica que existeix entre la separació de les capes que rodegen la partícula i, 

per tant, és una forma molt efectiva de controlar el potencial de la superfície i per conseqüència 

el comportament del col·loide, format per les micel·les de principi actiu. Aquestes formaran 

una agrupació més compacte quan el potencial zeta sigui més elevat i més distesa quan sigui 

més baix, això aplica directament al diàmetre de les càpsules finals,  ja que a l’hora d’encapsular 

les micel·les, seran envoltades per una capa de bipolímer que s’ajustarà a la midad’aquestes. 
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Contràriament a l’examen anterior, es pot afirmar que el pH no té res a modificar en la mida de 

partícula, ja que sigui aquest més àcid o més bàsic, les partícules mesurades no es veuen 

afectades i no modifiquen el seu diàmetre, com es pot observar en el gràfic següent:  

 

Il·lustració 23. Gràfic de mida de partícula/pH. 

Les mostres realitzades no es veuen afectades per les variacions de pH perquè no contenen cap 

grup polaritzat que accepti l’intercanvi de protons i per tant les microcàpsules sintetitzades no 

són sensibles al pH.  
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8. Conclusions 

Per finalitzar aquests treball s’ha d’avaluar si els objectius proposats al principi de la investigació 

han estat complerts i de ser així examinar-ne els resultats: 

Després de realitzar l’estudi dels components es va determinar quins eren els més adients per 

dur a terme el projecte i els resultats obtinguts demostren que ha estat una elecció encertada. 

Sense saber la composició de la fragància s’ha assolit l’objectiu de poder microencapsular-la, 

però a més s’ha pogut controlar i regular la mida de les càpsules resultants gràcies a què s’han 

realitzat prèviament les microemulsions i això ha produït l’efecte de les micel·les mixtes per 

acció dels tensioactius emparats.  

Es un fet també que s’han modificat les diferents capes de polímer que envolten les 

microcàpsules emparant la tecnologia “layer by layer”, el que suposa una dificultat afegida.  

S’ha de tenir en compte que sempre s’ha treballat amb agents encapsulants d’origen natural, 

biodegradables i biocompostables i els resultats han estat més que satisfactoris, la qual cosa 

permet un pas endavant cap a l’explotació dels biopolímers en la indústria actual, per tal d’anar 

deixant enrere els polímers d’origen plàstic que generen residus molt contaminants. 

Per concloure s’ha d’afegir que el treball presentat fins ara és només una porta oberta a seguir 

estudiant en aquest camp i amb aquestes metodologies degut a que els resultats obtinguts 

deixen en evidència l’eficàcia del mètode, corroboren que els bipolímers són tant vàlids com la 

resta de polímers sense generar residus microplàstics i inciten a aplicar una segona capa 

d’agent encapsulant amb el qual millorar i afegir noves propietats a les microcàpsules. 
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9. Impacte ambiental 

L’impacte ambiental es mesura calculant una aproximació teòrica dels kg de CO2  que s’emeten 

a l’atmosfera, el càlcul de les hores que s’ha utilitzat cada aparell mitjançant les següents taules: 

 

Agitador 

magnètic 

Nº 

dissolucions 

Hores per 

dissolució 

Total 

hores 

Quitosà 9 16 144 

Goma 

Arabiga 

9 2 18 

Total 
  

162 

Taula 6. Total hores agitador magnètic. 

pHímetre Nº 

dissolucions 

Hores per 

dissolució 

Total 

hores 
 

33 0,15 4,95 

Taula 7. Total hores pHímetre. 

 

Utra 

turrax 

Nº 

dissolucions 

Hores per 

dissolució 

Total 

hores 
 

33 2,01666667 66,55 

Taula 8.Total hores ultraturrax. 

Bany de 

gel 

Nº 

dissolucions 

Hores per 

dissolució 

Total 

hores 
 

33 2 66 

Taula 9. Total hores bany de gel. 

Nevera Nº 

dissolucions 

Hores per 

dissolució 

Total 

hores 
 

70 24 1680 

Taula 10. Total hores nevera 
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Microspi 

òptic 

Nº 

dissolucions 

Hores per 

dissolució 

Total 

hores 
 

33 0,5 16,5 

Taula 11. Total hores microscopi òptic. 

Z-sizer Nº 

dissolucions 

Hores per 

dissolució 

Total 

hores 
 

33 0,6 19,8 

Taula 12. Total hores Z-sizer. 

Campana 

extractora 

Mostres 

d'HCl 

Temps per mostra Total hores 

 
33 0,00555556 0,18333333 

Taula 13. Total hores campana extractora. 

Ordinador 

portàtil 

Setmanes Hores per 

setmana 

Total 

hores 
 

20 30 600 

Taula 14. Total hores ordinador portàtil. 

Un cop es tenen calculades aquestes dades, es comparen amb les dades proporcionades per 

“Oficina Española de cambio climático” i es calculen també els kg de C02 emesos a l’atmosfera.  

Els resultats apareixen en la següent taula: 

Equip Ús (h) kW kWh Factor d'impacte 

(kg de CO2/kWh) 

kg CO2 

Agitador 

magnètic 

162 0,025 4,05 0,2 0,81 

pH-Metre 4,95 0,03 0,1485 0,2 0,0297 

Ultra-

Turrax 

66,55 0,05 3,3275 0,2 0,6655 
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Bany de 

gel 

66 0,01 0,66 0,2 0,132 

Nevera 1680 0,001 1,68 0,2 0,336 

Microscopi 

òptic 

16,5 0,003 0,0495 0,2 0,0099 

Z-sizer 19,8 0,08 1,584 0,2 0,3168 

Campana 

extractora 

0,18333333 0,28 0,05133333 0,2 0,010266667 

Ordinador 

portàtil 

600 0,065 39 0,2 7,8 

kg totals CO2 9,873366667 

Taula 15. kg totals de CO2 emesos a l'atmosfera. 
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10. Avaluació econòmica 

L’estudi econòmic contempla tant els costos materials, com els costos humans com la despesa 

proporcional d’electricitat i d’aigua.b 

10.1. Costos materials 

− Material de laboratori 

Producte Unitats 

(un) 

Preu 

(€/un) 

Cost 

(€) 

Vidre de rellotge 2 1,65 3,3 

Espàtula 2 0,79 1,58 

Vareta de vidre 2 0,42 0,84 

Matràs aforat 100 ml 3 5,65 16,95 

Matràs aforat 50mL 1 1,67 1,67 

Pipeta 1ml 1 1,67 1,67 

Pipeta 2ml 1 2,66 2,66 

Pipeta 5 ml 1 2,8 2,8 

Pipeta aforada 5ml 1 3,58 3,58 

Pipeta aforada 20ml 1 4,53 4,53 

Vas de precipitats 

100ml 

6 6,1 36,6 

Vas de precipitats 50 

ml 

3 4,45 13,35 

Bomba pipeta 1 1,29 1,29 

Mosca 2 1,6 3,2 

 
b Els preus del material i dels equips s’ha extret de la referencia:138 i el preu dels reactius s’ha extret de la 
referencia:139.  
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Pesca mosques 1 8,39 8,39 

Pots de mostres 33 0,95 31,35 

Flascó d'aigua 1 2,55 2,55 

Pipeta Pasteur 1 3,84 3,84 

Total 140,15 

Taula 16. Total costos material de laboratori desglossat. 

− Productes 

Producte Unitats 
(un) 

Preu 
(€/un) 

Cost 
(€) 

Quitosà 1 20,5 20,5 

Àcid acètic 1 27,9 27,9 

Goma aràbiga 1 6,45 6,45 

Oli essencial d'aloe vera 1 16,19 16,19 

Àcid tànnic 1 3,01 3,01 

Hiposulfat de sodi 1 15,8 15,8 

Àcid clorhídric 1 8,07 8,07 

Tween28 1 20,2 20,2 

Tween60 1 11,99 11,99 

GLucopon215 1 8,22 8,22 

Glucopon600 1 5,4 5,4 

SDS 1 9,9 9,9 

Total 153,63 

Taula 17. Total costos reactius desglossat. 

 

− Amortització dels equips tecnològics utilitzats 

 

Producte Unitats (un) Preu (€/un) Vida útil 

(anys) 

Cost (€) 

Balança 1 735 10 73,5 

Agitador 

magnètic 

2 204,9 10 40,98 
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pH-Metre 1 298 5 59,6 

Ultra-Turrax 1 1955 5 391 

Bany de gel 1 296 10 29,6 

Nevera 1 400 10 40 

Microscopi 

òptic 

1 2117 10 211,7 

Z-sizer 1 13000 15 866,67 

Campana 

extractora 

1 8000 20 400 

Total       2113,05 

Taula 18. Amortització dels aparells de laboratori. 

Per tant, el cost total dels recursos materials és: 

 
 

Cost (€) 

Material de laboratori 140,15 

Productes 153,63 

Amortització dels equips 

tecnològics utilitzats 

2113,05 

Total 2406,83 

Taula 19. Cost total dels recursos materials. 

 

10.2. Costes de personal 

En la llargada d’aquest projecte han intervingut dos enginyers químics que s’han repartit la feina 

de manera que un ha començat el projecte amb la part d’emulsions i ha seguit investigant-les i 

l’altre ha agafat les microemulsions primeres i les ha encapsulat. Per tant s’ha de tenir en compte 

el treball de dos enginyers durant quatre mesosc  a unes 30 hores setmanals de mitjana. 

− Enginyer químic 

o Sou brut d’un enginyer de grau (SB) = 34.000 €/any 

o Costos seguretat social (CSS) = 0,33*SB = 11.220 €/any 

o Hores laborables anuals = 253 dies * 8 hores = 2.024 hores 

o Hores treballades per enginyer = 480 hores 

 
c Quatre mesos sense tenir en compte la investigació prèvia, només el treball de laboratori. 
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𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑒𝑛𝑔𝑖𝑛𝑦𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑛𝑦;
34000€ 𝑎𝑛𝑦⁄ + 11220€ 𝑎𝑛𝑦⁄

1 𝑎𝑛𝑦
= 45.220€ 

𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑒𝑛𝑔𝑖𝑛𝑦𝑒𝑟 𝑟𝑒𝑎𝑙 = 480ℎ ∗
1𝑑𝑖𝑎

24ℎ
∗

1𝑎𝑛𝑦

365𝑑𝑖𝑒𝑠
∗

45220€

𝑎𝑛𝑦

= 2477,81€𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑒𝑛𝑔𝑖𝑛𝑦𝑒𝑟 ∗ 2 𝑒𝑛𝑔𝑖𝑛𝑦𝑒𝑟𝑠 = 𝟒𝟗𝟓𝟓, 𝟔𝟐€𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒔 

Equació 8. Càlcul cost d'un enginyer per any. 

Per tant, el cost total de personal és: 4955,62€ 

10.3. Recursos indirectes 

Les despeses indirectes ocasionades per la llum i l’aigua corresponen al 10% del total dels costos 

materials, per tant: 

2351,11667€ ∗ 0,10 = 𝟐𝟑𝟓, 𝟏𝟏𝟐€ 

Equació 9. Càlcul dels costos indirectes. 

10.4. Cost total 

El total dels costos serà la suma de tots els apartats anteriors, i el resultat es mostra en la següent 

taula: 

 

Recursos Cost (€) 

Materials 2406,83 

Humans 4955,62 

Indirectes 240,68 

Total 7603,13 

Taula 20. Total de costos del projecte.



Microencapsulació de fragàncies amb biopolímers   
Andrea Peláez Guerrero 

 
82 

 

11. Cronograma 

Per tal de programar el projecte s’ha dividit cada mes per quinzenes i s’han estipulat unes tasques 

determinades, tal i com s’observa al diagrama de Gantt següent: 
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12. Perspectives de futur 

Un cop finalitzat el treball es planegen diversos objectius de cara al futur, aquests no 

seran més que avançar en la mateixa línia de treball per tal d’aconseguir millors 

resultats. 

El pas següent a realitzar es una doble capa de material de paret que faci més resistents 

les microcàpsules ja obtingudes i un cop realitzat aquest pas es podrien fer diversos 

experiments amb impregnació de teixits per tal d’acabar de millorar l’alliberament del 

principi actiu. 

Un altre pas que es podria realitzar es comprovar si realment el mètode escollit és el 

més adient pel component dónat, es podria treballar amb altres metodologies de treball 

i observar si els resultats són millors o pitjor i si la despesa de materials i energia es 

rentable. 

Els passos esmentats anteriorment són en referència al treball realitzat, es un fet que a 

nivell industrial les microcàpsules estan guanyant molt valor i per tant s’ha de seguir 

investigant i optimitzant al màxim aquest camp. 
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Annexes 

1. Càlculs  de les dissolucions 
 

e) Càlculs per les dissolucions dels tensioactius 

-Dissolucions de 100 mL amb un 3% de tensioactiu. 

-Diluir aquestes dissolucions mare segons necessitat seguint la formula següent: 

𝐶1𝑉1 = 𝐶2𝑉2 

Equació 1. Formula concentració per volum. 

I obtenim com a resultats: 

• Diluir dues vegades (1,5%): 

3 · 𝑉1 = 1,5 · 50 𝑚𝐿 

 

𝑉1 =
1,5 · 50

3
= 25 𝑚𝐿 

• Diluir tres vegades (1%): 

𝑉1 =
1,0 · 50

3
= 16,67 𝑚𝐿 

• Diluir sis vegades (0,5%):  

𝑉1 =
0,5 · 50

3
= 8,33̂ 𝑚𝐿 

En el cas dels dos tensioactius per mostra a 1:1, només canvia el volum final desitjat, 

que passarà a ser 10mL: 

• 1,5%: 

𝑉1 =
1,5 · 10

3
= 5 𝑚𝐿 

• 1%: 

𝑉1 =
1,0 · 10

3
= 3,33̂ 𝑚𝐿 

• 0,5%: 
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𝑉1 =
0,5 · 10

3
= 1,67̂ 𝑚𝐿 

c) Preparar les dissolucions dels biopolímers 

a. Quitosà  

Com s’ha explicat abans es necessita una dissolució a 1% de quitosà i es 

prepararà de 200mL: 

1𝑔  𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑖𝑡𝑜𝑠à

100𝑚𝐿
 ∗ 200𝑚𝐿 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑠 = 2𝑔 𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑖𝑡𝑜𝑠à 

Equació 2. Càlcul dels g necessaris de quitosà. 

Per tal d’augmentar la solubilitat del quitosà s’afegeix àcid acètic al 0,1N: 

𝐶𝐻3𝑂𝑂𝐻 → 𝐶𝐻300− + 𝐻+ 

Equació 3. Desprotonació de l'àcid acètic. 

−L’àcid acètic només presenta un protó que pot ser dissociat per tant té 

un 1 equivalent per gram 

𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎𝑡 =
𝑛º𝑒𝑞 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑙𝑠

1𝐿
→ 0,1𝑁 =

1 𝑒𝑞 − 𝑔

1𝐿
 

0,1𝑁 ∗
1 𝑒𝑞 − 𝑔

1𝐿
∗

1𝑚𝑜𝑙

𝑒𝑞 − 𝑔
∗

60,05𝑔 𝐶𝐻3𝑂𝑂𝐻

1𝑚𝑜𝑙
=

6,005𝑔𝐶𝐻3𝑂𝑂𝐻

1𝐿
 

6,005𝑔 𝐶𝐻3𝑂𝑂𝐻

1𝐿
∗

1𝐿

1000𝑚𝐿
∗ 200𝑚𝐿 = 1,201𝑔𝐶𝐻3𝑂𝑂𝐻  

1,201𝑔𝐶𝐻3𝑂𝑂𝐻 ∗
100𝑚𝐿

1,005𝑔
= 1,144𝑚𝐿 𝑑𝑒 𝐶𝐻3𝑂𝑂𝐻 

Equació 410. Càlculs de normalitat. 

Per preparar les dissolucions de quitosà serà necessari un temps 

d’agitació superior a 15h. 

 

b. Goma aràbiga  

La dissolució a preparar de goma aràbiga ha de ser al 2% i també en 

200mL: 

2𝑔  𝑑𝑒 𝐺𝐴

100𝑚𝐿
 ∗ 200𝑚𝐿 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑠 = 4𝑔 𝑑𝑒 𝐺𝐴 

Equació 5. Càlcul dels g necessaris de GA. 
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Per aconseguir una dissolució correcte, la goma aràbiga haurà d’estar 2h 

en agitació a 45ºC. 
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2. Gràfics generats pel Z-sizer 
 

 

Taula 21. Gràfics obtinguts pel Z-sizer. 
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3. Imatges del microscopi  

a. Mostra M1: 

 

Il·lustració 24. M1 a 50x. 
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b. Mostra M2 

 

Il·lustració 25. Mostra M2 a 10x. 
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c. Mostra m3 

 

Il·lustració 26. Mostra M3 a 10x. 
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d. Mostra M4 

 

Il·lustració 27. Mostra M4 a 50x. 
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e. Mostra M5 

 

Il·lustració 28. Mostra M5 a 5x. 

 

Il·lustració 29. Mostra M5 a 10x. 

 

Il·lustració 30. Mostra M5 a 50x. 
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f. Mostra M6 

 

Il·lustració 31. Mostra M6 a 50x. 
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g. Mostra M7 

 

Il·lustració 32. Mostra M7 a 10x. 
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h. Mostra M8 

 

Il·lustració 33. Mostra M8 a 10x. 
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i. Mostra M9 

 

Il·lustració 34. Mostra M9 a 10x. 
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j. Mostra M10 

 

Il·lustració 35. Mostra M10 a 50x. 
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k. Mostra M11 

 

Il·lustració 36. Mostra M11 a 50x. 
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l. Mostra M12 
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Il·lustració 37. Mostres 12 a 10x. 

 

Il·lustració 38. Mostra 12 a 50x. 
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m. Mostra M13 

 

Il·lustració 39. Mostra M13 a 10x. 
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n. Mostra M14 

 

Il·lustració 40.Mostra M14 a 10x. 
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o. Mostra M15 

 

Il·lustració 41. Mostra M15 a 10x. 
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p. Mostra M18 

 

Il·lustració 42. Mostra M18 a 50x. 
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q. Mostra M19 

 

Il·lustració 43. Mostra M19 a 50x. 
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r. Mostra M20 

 

Il·lustració 44. Mostra M20 a 10x. 
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s. Mostra M21 

 

Il·lustració 45. Mostra M21 a 50x. 
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t. Mostra M22 

 

Il·lustració 46. Mostra M22 a 50x. 
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u. Mostra M23 

 

Il·lustració 47. Mostra M23 a 10x. 
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v. Mostra M24 

 

Il·lustració 48. Mostra M24 a 50x. 
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w. Mostra M25 

 

Il·lustració 49. Mostra M25 a 10x. 
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x. Mostra M26 

 

Il·lustració 50. Mostra M26 a 50x. 
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y. Mostra M27 

 

Il·lustració 51. Mostra M27 a 10x. 
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z. Mostra M28 

 

Il·lustració 52. Mostra M28 a 50x. 
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aa. Mostra M29 

 

Il·lustració 53. Mostra M29  a 10x. 
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bb. Mostra M30 

 

Il·lustració 54. Mostra M30 a 5x. 
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Il·lustració 55. Mostra M30 a 10x. 
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cc. Mostra M1’ 

 

Il·lustració 56. Mostra M1' a 10x. 
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dd. Mostra M2’ 

 

Il·lustració 57. Mostra M2' a 10x. 
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ee. Mostra M3’ 

 

Il·lustració 58. Mostra M3' a 10x. 
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